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EDITAL CONSERVATÓRIO MUNICIPAL DRAMÁTICO E 

MUSICAL DE IMPERATRIZ - MA Nº 01/2023, DE 10/01/2023. 

PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSÃO DE NOVAS VAGAS NOS CURSOS DE 

VIOLÃO, TECLADO, FLAUTA DOCE, CORAL INFANTIL, PERCUSSÃO, 

CONTRABAIXO, TEATRO, VIOLINO E CORAL ESCOLA. 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

O CONSERVATÓRIO MUNICIPAL DRAMÁTICO E MUSICAL DE IMPERATRIZ, no uso 

de suas atribuições regimentais, tornam público que estão abertas as inscrições para o processo 

seletivo destinado à concessão de vagas nos cursos: violão, teclado, flauta doce, coral infantil, 

percussão, teatro, contrabaixo, violino e coral escola. 

 

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

2.1. O Processo Seletivo de concessão de vagas nos cursos de violão, teclado, flauta doce, 

coral infantil, percussão, teatro, contrabaixo, violino e coral escola com descrição no Anexo 

I, referente ao Edital Nº 01/2023 do CONSERVATÓRIO MUNICIPAL DRAMÁTICO E 

MUSICAL DE IMPERATRIZ, é regido por este Edital. 

 

2.2. A inscrição dos candidatos no processo seletivo para formação de novas turmas, objeto 

deste Edital, é feita via presencial conforme o número do edital em questão a partir das 

informações prestadas pelo candidato, conforme formulário disponibilizado pelo 

CONSERVATÓRIO MUNICIPAL DRAMÁTICO E MUSICAL DE IMPERATRIZ. 

 

2.3. A candidatura a uma vaga, objeto deste Edital, supõe o preenchimento da Ficha de 

Inscrição, modelo Anexo IV, com informações verídicas e cabais, assinatura de Termo de 

Concessão de uso de imagem modelo Anexo IV e atendimento aos pré-requisitos do curso 

escolhido, conforme Anexo II. 

2.4 A documentação será de total responsabilidade do candidato e deverá ser entregue no prazo 

estabelecido para período de matrícula no CONSERVATÓRIO MUNICIPAL 

DRAMÁTICO E MUSICAL DE IMPERATRIZ, havendo qualquer irregularidade nos 

documentos apresentados, o candidato terá seu processo cancelado, imediatamente, pela 

entidade responsável pela seleção. 

 

2.5. Será obedecido o curso, turno e número de vagas disponibilizadas em cada turma. Caso 

algum candidato não ocupe a vaga no prazo estabelecido, ela será repassada, automaticamente, 

para o próximo classificado, até que se complete o número total das vagas previstas. 

 

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INSCRIÇÃO  
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O candidato deve atender aos seguintes requisitos:  

 

a) Atender aos pré-requisitos do curso escolhido; 

b) Estar matriculado ou ser egresso da Educação Básica; 

c) Ter no ato da matrícula a idade completa de acordo com o requisito do curso; 

d) Apresentar todos dos documentos originais com cópia no ato da matrícula. 

 

4. DA INSCRIÇÃO  

 

4.1. O período de inscrição para o processo seletivo referente a esse Edital será de 16/01/2023 

a 19/01/2023 das 08h às 14h. 

 

4.2. O candidato, ao inscrever-se, deverá preencher toda a Ficha de Inscrição disponibilizada 

no Conservatório Municipal. 

 

4.3.  As inscrições serão realizadas exclusivamente presenciais. 

 

4.4. Poderão inscrever-se candidatos que atendam aos requisitos necessários constantes no item 

03 (três) deste Edital.  

4.5. Ao inscrever-se, o candidato optará por 01 (um) título de curso, com turno predefinido, 

conforme Anexo I. 

 

5. SELEÇÃO 

- Audições: 

Serão feitas pela banca de avaliadores formada pelo corpo docente do Conservatório de Música 

de Imperatriz no período de 23 a 26 de janeiro de 2023 das 08h às 14h. 

- Instrumentos e Canto Coral: 

O processo de seleção constituirá realização de um teste de aptidão musical; teste rítmico e 

melódico; para identificar a musicalidade prévia do candidato. 

- Teatro 

O candidato deverá escolher um dos textos disponibilizados no anexo II deste edital para 

interpretação;  

 

6. DO RESULTADO FINAL 

6.1. O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 31/01/2022 por meio de listagens 

nominais, organizadas por curso e turno, e será disponibilizada para consulta no Instagram® 

@conservatorio.itz, @fci.itz e nos murais dos locais aonde o(s) curso(s) irá (ão) ser realizado(s).  

 

6.2. O resultado do processo terá validade de três meses a contar da data de sua divulgação, ou 

seja; os candidatos classificados ficarão cadastrados para convocação, de acordo com a abertura 
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de vagas nos cursos e turnos correspondentes a sua inscrição, durante o período de validade do 

resultado do processo.  

 

6.3 Após o período de validade do resultado do processo seletivo os candidatos que excederam 

as vagas oferecidas terão sua inscrição cancelada. 

 

7. DA MATRÍCULA 

 

7.1. O período de matrícula e entrega de toda a documentação constante no item 7.3 para o 

processo seletivo referente a esse Edital, será no período de 01 a09 de Fevereiro de 2023, no 

horário das 08h às 14h, no CONSERVATÓRIO MUNICIPAL DRAMÁTICO E MUSICAL 

DE IMPERATRIZ, localizado na Rua Bom Jesus nº 589, Bom Sucesso. 

 

7.2. O candidato classificado será convocado para matrícula de acordo o número de vagas na 

turma do curso e no turno definido em sua inscrição. Tal convocação será feita rigorosamente 

por ordem de classificação por meio de listagens nominais, organizadas por curso e turno, e 

será disponibilizada para consulta no Instagram® @conservatório.itz e @fci.itze no mural do 

local onde o curso irá ser desenvolvido. 

 

Se o candidato convocado não efetivar sua matrícula no prazo estabelecido, será 

automaticamente considerado desclassificado e a vaga repassada para o próximo 

classificado, até completar o número de vagas disponíveis. 

 

7.3. No ato da efetivação da matrícula o candidato convocado deverá apresentar o original e 

entregar cópia de toda a documentação abaixo descrita:  

 

• Documento de Identidade RG e CPF;  

• Comprovante de Residência. 

 

7.3.1. Havendo qualquer inscrição ou pendência na documentação supracitada, será indeferida 

a matrícula do candidato.  

 

Obs.: Nessa ocasião, também serão assinadas a Ficha de Inscriçãoe o Termo de 

Compromisso. 

 

7.4. A matrícula deverá ser efetivada pelo candidato convocado ou, se menor de idade, pelo seu 

responsável.  

 

7.5. Ao candidato convocado impossibilitado de efetuar a sua matrícula pessoalmente, será 

permitido fazê-la por intermédio de terceiros, mediante procuração simples.  

7.6. O candidato convocado que omitir ou prestar informações e/ou apresentar documentação 

falsa terá a vaga cancelada, mesmo que o fato seja constatado no decorrer do curso.  
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7.7. O candidato convocado que não efetivar a matrícula no período determinado perderá o 

direito à vaga, que será preenchida pelo seguinte na ordem de classificação, não cabendo 

recurso. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

8.1. A inscrição do candidato implica a aceitação das normas que regem o processo do 

oferecimento de vagas definidas neste Edital.  

 

8.2. Não serão recebidos processos incompletos, nem fora dos prazos estabelecidos, 

independente da justificativa.  

 

8.3. Não haverá recurso para revisão de classificação no processo seletivo ou para ingresso de 

novos candidatos fora dos prazos definidos. 

 

8.4. Conservatório Municipal Dramático e Musical, reserva-se o direito de, a seu critério, 

cancelar, adiar ou remanejar as turmas que não alcancem o número necessário de alunos 

matriculados para realização da turma.  

 

8.5 A validade do resultado do Processo Seletivo será restrita à matrícula nas turmas referentes 

a este Edital, respeitando a data de início de cada curso/turma e local de realização. 

 

8.6. Os casos omissos serão levados à Comissão de Coordenação do Processo Seletivo, 

referente a este Edital, composta da Secretaria Pedagógica do Conservatório. 

 

____________________________________________________ 

CHARLES DE OLIVEIRA SILVA 

Diretor do Conservatório Municipal Dramático e Musica 
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ANEXO I 

PROGRAMAÇÃO DOS CURSOS E TURNOS PARA CONCESSÃO DE VAGAS 

REFERENTE AO EDITAL CONSERVATÓRIO MUNICIPAL DRAMÁTICO E 

MUSICAL Nº. 01/2022 

Curso Vagas Turno Idade 

Violão 20 Matutino e Vespertino A partir de 10 

anos 

Teclado 20 Matutino e Vespertino A partir de 12 

anos 

Flauta doce 30 Matutino e Vespertino A partir de 7 anos 

Coral infantil 20 Matutino e Vespertino A partir de 7 anos 

Percussão 20 Matutino e Vespertino A partir de 10 

anos 

Teatro 25 Matutino A partir de 14 

anos 

Coral Escola 30 Vespertino A partir de 15 

anos 

Violino 20 Matutino e Vespertino A partir de 12 

anos 

Contrabaixo 10 Matutino e Vespertino A partir de 12 

anos 

*Vagas para novas turmas. 
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ANEXO II 

TEATRO 

Escolha um destes três textos para seu teste no grupo de Teatro do Conservatório Municipal e 

boa sorte!  

Entre chuva e chuva (Eugênio de Andrade) 

Tinham o rosto aberto a quem passava. Tinham lendas e mitos e frio no coração. Tinham jardins 

onde a lua passeava de mãos dadas com a água e um anjo de pedra por irmão.  

Tinham como toda a gente o milagre de cada dia escorrendo pelos telhados; e olhos de oiro 

onde ardiam os sonhos mais tresmalhados. 

Tinham fome e sede como os bichos, e silêncio à roda dos seus passos. Mas a cada gesto que 

faziam um pássaro nascia dos seus dedos e deslumbrado penetrava nos espaços. 

Tião (num desabafo total) – Minha Miss Leopoldina, eu quero bem!... Eu queria que a gente 

fosse que nem nos filmes!...Que tu risse sempre! Que sempre a gente pudesse andar no parque! 

Eu tenho medo que tu tenhas que ser que nem todas que tão aí!...Se matando de trabalhar em 

cima de um tanque!... Eu quero minha Miss Leopoldina… Eu te quero bem! Eu quero bem a 

todo mundo!... Eu não sou um safado!...Mas para de chorar! Se você quiser eu grito pra todo 

mundo… que eu sou um safado! (gritando para a rua) ‘Eu sou um safado!´… Eu traí… Porque 

tenho medo… Porque eu quero bem! Porque eu quero que ela sorria no parque pra mim! Porque 

eu quero viver! E viver não é isso que se faz aqui!  

Ana (num desabafo total)  

Quando tinha 15 anos engravidei. Fui ser mãe, ainda menina. Sendo mãe me obrigaram a ser 

mulher. Meu pai me mandou sair de casa. Juntei-me com o homem que me embuchou. Veio o 

segundo filho, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e aí acabou…sabe?! Não tive tempo para 

ser mulher mesmo, daquelas que se pintam. Nunca tive cabeça para maquiagem, embora 

achasse muito bonito. Sempre tive essa mesma cara. Nada ia mudar. Não sou como as mulheres 

da televisão. Ninguém nunca me deu um real para ser bonita. Na novela tudo é tão lindo. Por 

isso que não gosto de final de novela. Tudo é assim: fácil. Eu fico indignada. Se a vida fosse 

assim: simples como apertar o botão. A realidade é outra. É o nosso canal. Chuviscando, 

barulhento, chiando. 
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ANEXO III 

 

PROGRAMAÇÃO DAS PROVAS DOS CURSOS PARA CONCESSÃO DE VAGAS 

REFERENTE AO EDITAL CONSERVATÓRIO MUNICIPAL DRAMÁTICO E 

MUSICAL Nº. 01/2022 

 

CURSOS 

 

AUDIÇÕES E TESTES 

VIOLÃO 23 a 26 de janeiro das 08h às 14h 

TECLADO 23 a 26 de janeiro das 08h às 14h 

CORAL INFANTIL/ CORAL ESCOLA 24e 26 de janeiro das 08h às 14h 

VIOLINO 24e 26 de janeiro das 08h às 14h 

FLAUTA DOCE 23 a 26 de janeiro das 08h às 14h 

CONTRABAIXO 23 a 26 de janeiro das 08h às 14h 

PERCUSSÃO 23 a 26 de janeiro das 08h às 14h 

TEATRO 24 e 26 de janeiro 08h às12h 
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ANEXO IV 

FICHA DE INSCRIÇÃO E TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

 

 

 

 

CURSO:  TURNO:   

NOME:  

EMAIL:  

DATA DE 

NASCIMENTO: 
  TELEFONE:   

CPF:   RG:   

ENDEREÇO:   

BAIRRO:   SEXO:  

PROFESSOR:  

 

Eu,___________________________________________________________AUTORIZO O 

CONSERVATÓRIO MUNICIPAL DRAMÁTICO E MUSICAL DE IMPERATRIZ, a 

utilizar a minha imagem em todo e qualquer material entre imagens de vídeo, foto e voz 

capturados. A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem, 

voz e som acima mencionado em todo território nacional e no exterior, em todas as suas 

modalidades e, em destaque, das seguintes formas: (I) site institucional, (II) facebook 

institucional, (III) busdoor, folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogo, etc.). (III) folder 

de apresentação: (IV) anúncios em revistas e jornais em geral; (V) home Page, (VI) cartazes, 

(VII) back-light, (VIII) mídia eletrônica (painéis, videotapes, televisão, cinema, programa de 

rádio, mídias sociais (facebook, instagram, twitter e WhatsApp), (IX) imprensa em geral (TV, 

rádio, jornal, revista e internet) que venha a utilizar essa imagem em seu conteúdo de notícias 

relacionados à instituição, entre outros. 

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que 

nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos a minha imagem ou a qualquer outro, e 

assino a presente autorização. 

 

   _______________________________________ 

      Assinatura do Cedente  


