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EDITAL Nº 01/2021 

TESTE DE CLASSIFICAÇÃO DO CONSERVATÓRIO ESTADUAL DE MÚSICA  

MAESTRO MARCILIANO BRAGA – VARGINHA 

 NÍVEL MÉDIO – Ano letivo 2022 
 

Os cursos de formação profissional têm como objetivo preparar 

músicos instrumentistas e cantores para o exercício de 

ocupações artísticas definidas no mercado de trabalho. (Art. 10 

da Resolução 718/2005 da SEE MG.) 
 

 

 
Para os cursos Técnicos Profissionalizantes: Técnico em Canto, Técnico em Instrumento 

Musical. 

 

 O Diretor do Conservatório Estadual de Música “Maestro Marciliano Braga”, no uso 

de suas atribuições torna público que estarão abertas as inscrições para o Exame de 

Classificação (destinado a candidatos maiores de 15 anos com conhecimento musical 

matriculados e frequentes no Ensino Médio Regular ou que já tenham concluído o mesmo) 

referente ao preenchimento de vagas para o ano letivo de 2022. As normas, critérios e 

procedimentos para classificação e matrícula foram estabelecidas conforme legislação 

vigente, em especial a Resolução SEE nº 718, de 18/12/2005 e orientações da Secretaria de 

Estado de Educação. 

 

 

1 – Cursos oferecidos: 

1. – Curso Técnico em Canto; 

2. – Curso Técnico em Instrumento Musical: Contrabaixo, Bateria, Flauta Doce, Flauta 

Transversal, Guitarra, Piano, Saxofone, Teclado, Violão, Violino/Viola de orquestra, 

Viola de 10 cordas, Contrabaixo acústico, Trompete, Trombone,  Canto. 

 

  

2. DA PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. Poderá se inscrever qualquer candidato maior de 15 anos para os Cursos de Formação 

Profissional desde que apresente escolaridade mínima necessária (Ensino Médio Regular 

Completo ou frequentando) e conhecimento satisfatório na prova de aptidão. 

 

2.2 – Qualquer interessado, ainda mesmo que não tenha cursado a Educação Musical do 

CEMVA, desde que tenha conhecimento satisfatório musical teórico e prático do curso que 

pleiteia no teste de aptidão. 

2. DA INSCRIÇÃO 

 

As inscrições ocorrerão no período de 29 de novembro a 16 de dezembro de 2021. 

 2.1 A inscrição deverá ser realizada pelo candidato via online pelo link divulgado 

acima (Inscrição para Curso Técnico 2022 CLIQUE AQUI) para os Cursos Técnico de Nível 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNtANtcM6l-tviShZLKoW_uhMKH3YhUSG076qZl-iFFKrR_A/viewform
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Médio em Canto e Técnico de Nível Médio em Instrumento Musical, desde que se cumpram 

todos os requisitos exigidos neste edital.  

 

2.2 Para os Cursos Técnicos de Nível Médio em Canto e Instrumento Musical serão 

disponibilizadas vagas somente para o turno da noite 

 

2.3 O candidato poderá inscrever-se apenas para um Curso de Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio oferecido pelo Conservatório Estadual de Música: 

 

2.3.1 Curso Técnico de Nível Médio em Canto 

2.3.2 Curso Técnico de Nível Médio em Instrumento Musical 

 

2.4 O (a) candidato (a) classificado (a) e matriculado (a), deverá cursar obrigatoriamente todas 

as disciplinas curriculares de cada ano, determinadas no Plano Curricular de cada curso. 

 

2.5 O (a) candidato (a) que optar pela matrícula nos Cursos Técnico em Instrumento Musical 

ou Curso Técnico em Canto NÃO poderá matricular-se no Curso de Educação Musical. 

 

2.6 DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS E ALUNOS 

 

a) Apresentação do documento de identidade ou certidão de nascimento/casamento. 

 

2.7 DO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

 

a) O (a) candidato (a) ou aluno receberá o comprovante no ato da inscrição como resposta em 

seu e-mail. 

b) O (a) candidato (a) ou aluno deverá respeitar o horário marcado previamente no ato da 

inscrição para o exame de classificação. 

c) É indispensável à apresentação do comprovante de inscrição e do documento de 

identificação na hora do exame presencial pratico da segunda fase. 

 

3 – DA PROVA DE CONHECIMENTOS TEÓRICOS: PERCEPÇÃO MUSICAL – 

1ª FASE 

 

3.1 Os exames teóricos ocorrerão online, impreterivelmente, no dia 17 de dezembro de 

2021 pelo link enviado via e-mail cadastrado e informado na matrícula. 

 

Horário das provas: 

 

Manhã: de 09h às 11h 

Tarde: de 14h às 16h 

Noite: de 19:30 às 21:30 

 

O candidato deverá responder às questões sem consulta. 

A avaliação terá duração de 2 horas 

A referida lista de aprovados não será divulgada por telefone ou whatsApp. 
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4 DAS PROVAS 

 

4.1 O candidato deverá chegar ao local no dia e horário da avaliação prática portando 

caneta, identidade e se preferir o seu instrumento (instrumentos de sopro por favor trazerem o 

próprio ou a palheta). O nome deve estar na listagem de inscritos.  

 

4.2 Os exames práticos serão Presenciais no Conservatório em Varginha, no dia 21 de 

dezembro de 2021 de acordo com horário agendado com a banca (comunicação via e-mail, 

telefone e redes sociais). 

 

MANHÃ: 9h  

TARDE: 14h30min 

NOITE: 19h30min 

 

4.3 – O conteúdo teórico e repertório para as avaliações está disponível para acessar aqui 

CLIQUE AQUI - MATÉRIA DAS AVALIAÇÕES 

 

A avaliação será feita exclusivamente baseada na qualidade da interpretação do candidato; 

 4.4 – Será considerado aprovado o aluno que obtiver nota igual ou superior a 60 pontos em 

100 pontos na prova prática e teórica. 

4.5 – Caso a banca considere que o candidato não está apto a cursar o ano pleiteado, poderá 

classificá-lo, indicando o ano do Curso de Educação Musical em que o candidato poderá 

cursar, devendo este aluno ser submetido à prova de Percepção do ano para a qual foi 

indicado na prova prática, salvo, se tratar de aluno que já tenha cursado o Curso de Educação 

Musical. 

4.5 - O resultado oficial com a lista dos candidatos aprovados na 2ª fase será dado no término 

da avaliação. 

4.6 - A referida lista não será divulgada por telefone ou whatsApp. 

4.7 - Do resultado oficial, não caberá recurso. 

 

 

     5. DO RESULTADO DO EXAME DE CLASSIFICAÇÃO 

 

5.1 Cabe ao responsável pela aplicação do exame, somente a ele, repassar a secretaria do 

Conservatório em formulário próprio o aproveitamento final de todos os candidatos, assim 

como o relatório final de todo o processo para arquivá-los. 

 

5.2 A referida lista não será divulgada por telefone ou whatsApp. 

 

5.3 A listagem final dos aprovados será divulgada na sede da escola e nas redes sociais e blog, 

endereço abaixo a partir de 27 de dezembro: 

 

 

     6. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1YqpzBOAigFV5FVG37D2daNMLhME3u8ld?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YqpzBOAigFV5FVG37D2daNMLhME3u8ld?usp=sharing
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6.1  No Curso de Instrumento e Canto terá prioridade o candidato de menor idade.  

 

     7. DA MATRÍCULA 

 

7.1 Documentos exigidos para matrícula: 

 

 

As matrículas dos alunos/candidatos selecionados serão realizadas no período de 05/01/2022 

a 18/01/2022, na secretaria do CEMVA. 

7.2 - No ato da matrícula o candidato, se maior, ou a mãe, pai ou responsável legal do 

candidato menor de idade, deverá anexar cópia dos seguintes documentos: 

7.3 - Declaração de escolaridade informando a série em que o aluno estudará no   Ensino 

Médio Regular em 2022 ou que já concluiu o Ensino Médio, sendo este último deverá 

apresentar cópia do Histórico Escolar de Conclusão do Ensino Médio. Devido à pandemia, 

caso tenha dificuldades em conseguir este documento, deverá fornecer corretamente as 

informações no formulário de matrícula e preencher uma declaração, sendo responsável por 

tais informações e tão logo o consiga deverá enviar para o CEMVA); 

7.4 - Um endereço de e-mail Gmail para comunicação escola/aluno, acesso às aulas virtuais e 

demais atividades planejadas pelo corpo docente.  

7.5 – Documento de identidade com foto; 

7.6 – CPF; 

7.7 – Uma foto 3x4; 

7.8 – Comprovante de endereço atualizado com no máximo 3 meses; 

7.9 – Laudo médico caso necessário; 

7.10 - Certificado de Reservista, para candidatos acima de 18 anos (cópia legível); 

7.11 - Título de eleitor, para candidatos acima de 18 anos (cópia legível); 

 

9. DO EXAME DE CLASSIFICAÇÃO 

 

9.1 Será obrigatório fazer exame de classificação alunos regularmente matriculados e 

frequentes no 9º ano do Ciclo complementar do Curso de Educação Musical, para ingresso no 

1º ano do Curso de Formação Profissional (desde que não ultrapasse o nível de escolaridade 

da escola regular). 

 

9.2 A conclusão do Curso de Educação Musical em Conservatórios Estaduais de Música 

NÃO constitui pré-requisito para inscrição nos exames classificatórios para os Cursos 

Técnicos. 

 

9.3 O aluno regularmente matriculado e frequente no Curso de Educação Musical que for 

classificado para o Curso de Formação Profissional Técnica em Canto ou Instrumento 

Musical, deverá assinar um documento na secretaria do Conservatório, dando ciência que não 

terá direito a receber Certificado de Conclusão do Curso de Educação Musical. 

 

9.4 Será exigido do candidato e do aluno como critério de aprovação para o Curso de 

Formação Profissional Técnica, média total de 60 pontos (soma do resultado das avaliações 

teórica e prática). 
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10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

10.1 A simples inscrição do candidato no Exame de Classificação, implica na aceitação plena 

de todas as normas estabelecidas no presente edital, e ainda da Legislação dos Sistemas 

Estadual e Federal de Ensino que embasam nosso Regimento. 

 

10.2 Será automaticamente eliminado (a) em qualquer época, o (a) candidato (a) que não 

cumprir as normas estabelecidas neste Edital. 

 

10.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Direção, Serviço Pedagógico e Representantes de 

Departamentos, respaldados pela legislação vigente. 

 

 

Varginha, 24 de novembro de 2021. 

 

 

Everton Lourenço Lemes 

 

Diretor do Conservatório Estadual de Música Maestro Marciliano Braga 

 
 

CRONOGRAMA 
  

Inscrições para o processo seletivo 29 de novembro a 16 de dezembro 

de 2021 - online 
Realização da 1ª fase – Prova de conhecimentos 

teóricos Percepção Musical  
17/12/2021 - sexta-feira - online 

                MANHÃ: 9h  
TARDE: 14hmin  

NOITE: 19h30min  
 

Realização da 2ª fase – Prova prática de 
Instrumento ou Canto 

21/12/2021 - terça-feira - 
Presencial 

MANHÃ: 9h  
TARDE: 14h30min 
NOITE:19h30min 

Divulgação do resultado  27/12/2021 

Período de matrícula para os aprovados 05/01/2022 a 18/01/2022, na 

secretaria do CEMVA 
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ANEXO I 

 

Programa de avaliação para o Curso 
Técnico - Conteúdo Teórico 

 

Elementos da Música; das figuras rítmicas; Unidade de tempo e Unidade de 

compasso; Ligadura de Valor e Ponto de aumento; Graus da Escala; Tom e 

semitom; Alterações cromáticas; Andamentos; Enarmonia. 

Ritmo: Acentuação; síncope; contratempo; compasso composto; Quiálteras; 

Dinâmica: Variação de intensidade; Articulação e Acentuação; Legatto; Staccato; 

Ligadura de expressão; Ligadura de portamento; Ligadura de fraseado; Acentos; 

Expressão. Abreviaturas e Sinais de repetição: Repetição dentro do compasso; 

Repetição de um ou mais compassos; 

Intervalos: Classificação de intervalos; Qualificação de intervalos; Análise de 

intervalos; Formação; Inversão de intervalos; 

Escalas: Escalas Maiores; Círculo das Quintas; Armadura de clave; Escalas Maiores 

com sustenidos; Escalas Maiores com bemóis; Como identificar o nome da escala e 

a armadura; Escalas Relativas; Escalas menores; Tons homônimos. 

Acorde: Tetracordes; Formação do acorde; Baixo e Fundamental; Estado dos 

acordes; Notas do acorde; Ordem das notas do acorde; Estrutura dos acordes 

Tríades: Estrutura; Cifras; Inversão de acordes; Inversão dos acordes de três sons; 

Tétrades; Estrutura; As tétrades básicas; Formação da estrutura das tétrades; 

Cifras; Inversão dos acordes de quatro sons; Acordes de nona: Nona maior da 

dominante; Nona menor da dominante; Inversão dos acordes de cinco sons; 

Campo Harmônico: Formação de tríades nas escalas maiores Formação de tríades 

nas escalas menores; Tríades e graus nas escalas; Função tonal das tríades; 
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Formação de acordes de sétima nas escalas maiores; Formação de acordes de 

sétima na escala menor harmônica; Acordes de sétima e graus da escala; Função 

tonal das tétrades; Acordes de cinco sons e graus da escala. 


