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Regulamento 
 

Processo Seletivo Curso Master de Música Assatemec - Cordas 2015 
 
 
A Presidente da Associação Amigos do Teatro e Escola Maestro Eleazar de 
Carvalho, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados, que estarão 
abertas as inscrições ao Curso Master de Música Assatemec - Cordas 2015, 
segundo o disposto neste Edital. 
 
1. Do Curso Master de Música  -  Cordas 2015 
 
O Processo Seletivo do Curso Master de Música tem por objetivo selecionar e 
classificar os candidatos por meio de avaliação do conhecimento musical e técnico 
do bolsista. 
 
2.  Das Vagas 
 
2.1 Orquestra Acadêmica A: destinada aos alunos de nível avançado. 
 

             Instrumento 
 

Vagas 

Violinos 20 

Viola 08 

Violoncelo 08 

Contrabaixo 06 

  

Total 42 

 
 
2.2 Orquestra Acadêmica B: Destinada aos alunos de nível básico e 
intermediário. 
 

             Instrumento 
 

Vagas 

Violinos 25 

Viola 08 

Violoncelo 08 

Contrabaixo 03 

  

Total 44 

 
2.3 As vagas das orquestras A e B serão preenchidas de acordo com a avaliação 
do vídeo enviado item 3.2 (link youtube) 
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3. Dos Pré-requisitos para a inscrição:  
 
3.1  Preenchimento da Ficha de Inscrição. 
 
3.2 Envio de link do youtube contendo um vídeo do bolsista tocando uma obra de 
livre escolha do repertório instrumental erudito (postar como não listado). 
 
4.  Das Inscrições 
 
4.1 As inscrições serão realizadas, via internet, no período de 04/05/2015 a 
12/06/15, no site https://assatemec.wordpress.com/curso-master-de-musica-
cordas-2015/ 
 
4.2  A taxa de inscrição é de R$ 40,00 (quarenta reais) para bolsistas alunos da 
Assatemec e de R$ 80,00 (oitenta reais) para bolsistas de outras instituições de 
ensino musical. 
 
4.3  Não haverá devolução da importância paga em caso de desistência, exceto 
por motivos de força maior devidamente comprovado. 
 
4.4 A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Curso Master de 
Música não se realizar. 
 
4.5  A formalização da inscrição somente se dará com o adequado preenchimento 
de todos os campos da ficha de inscrição pelo bolsista, pagamento da respectiva 
taxa e envio de comprovante de depósito identificado. 
 
4.6 Alunos menores de 18 anos deverão enviar autorização devidamente 
preenchida e assinada pelo responsável no ato da inscrição. 
 
4.7  Após o envio da ficha de inscrição o bolsista receberá a confirmação por e-mail 
no prazo de até 24 horas. Caso não receba o e-mail de confirmação, envie um e-
mail para cursomastercordas2015@gmail.com 
 
4.8  No dia 13/06/2015, o candidato deverá conferir a publicação da primeira lista 
de aprovados no site: https://assatemec.wordpress.com/curso-master-de-musica-
cordas-2015/ 
 
4.8 Os candidatos aprovados na primeira lista terão até o dia 17/06/15, 
impreterivelmente, para efetuar o pagamento da taxa de inscrição do Curso Master 
de Música - Cordas 2015, sob pena de cancelamento de sua inscrição. 
 
4.9 Os dados para depósito serão informados no dia 17/06/15 com a primeira lista 
de bolsistas aprovados. 
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4.10  No dia 18/06/15, caso existam vagas remanescentes, será publicada segunda 
lista de aprovados, por motivos de desistência ou de descumprimento do item 4.8 
do presente edital. 
 

 
 
4.11 Os candidatos aprovados na segunda lista terão até o dia 22/06/15, 
impreterivelmente, para efetuar o pagamento da taxa de inscrição do Curso Master 
de Música - Cordas 2015, sob pena de cancelamento de sua inscrição. 
 
4.12 O comprovante de inscrição do candidato será o próprio depósito,  
devidamente identificado. 
 
5. Dos critérios de avaliação, seleção dos candidatos e decisão de aprovados. 
 
5.1 O bolsista será avaliado levando-se em consideração a dificuldade técnica, 
afinação, fraseado, sonoridade e interpretação. 
 
5.2  A seleção dos instrumentistas, será feita por meio da análise do vídeo, através 
do link do youtube enviado no ato da inscrição (item 3.2). 
 
5.3 A Banca Examinadora será composta por:  
- Coordenador do Curso Master de Música; e 
- Um professor/assistente do Curso Master de Música  
 
5.4 A lista geral dos candidatos aprovados, será publicada no dia 23/05/15 no 
site https://assatemec.wordpress.com/curso-master-de-musica-cordas-2015/ 
   
5.5 A decisão da banca examinadora é soberana. 
 
 
6. Das Disposições Finais 
 
O correto preenchimento da ficha de inscrição e a veracidade dos dados fornecidos 
são de inteira responsabilidade do candidato. 
 
O ato de submissão da ficha de inscrição significa o completo conhecimento e 
concordância do candidato ou seu responsável legal em relação às normas 
contidas neste regulamento. 
 
A Associação Amigos do Teatro e Escola Maestro Eleazar de Carvalho não se 
responsabiliza por problemas na inscrição via internet, motivadas por falhas de 
comunicação ou congestionamento das linhas de comunicação que venha a 
impossibilitar a transferência e o envio ou recebimento de dados e comunicações 
referentes a este Processo Seletivo. 
 
Casos omissos no regulamento serão resolvidos pela Direção da Assatemec. 
 

 
Itu, 04 de maio de 2.015. 
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