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PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 006/2020  -  EDITAL DPPA N.º 002/2020 
 

1.ª RETIFICAÇÃO 

O Superintendente da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, no uso de suas atribuições 
legais, torna público a PRORROGAÇÃO dos prazos estabelecidos nos itens 6.1 e 7.1 do presente edital. 
O Edital encontra-se à disposição no site www.fccda.com.br. Itabira, 13/01/2021. Marcos Rodrigo Pinto 
de Alcântara, Superintendente. 

 
SELEÇÃO DE NOVOS ALUNOS ONLINE PARA A ESCOLA LIVRE DE MÚSICA 

 
A Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, doravante denominada FCCDA, através de sua 
Superintendente, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V e XIII do artigo 19 da Lei n.º 
2.311/1985 -Estatuto da entidade, TORNA PÚBLICO A ABERTURA DE INSCRIÇÕES ON-LINE DE NOVOS 
ALUNOS PARA CADASTRO DE RESERVA NA ESCOLA LIVRE DE MÚSICA, de acordo com as normas abaixo 
definidas: 
 

CRONOGRAMA 
 

PERÍODO ETAPAS 

02/12/20 a 11/12/20 

Período de Inscrição on-line. As inscrições deverão ser efetuadas 
exclusivamente por meio digital, até o dia 11/12/2020 ás 23:59, no site: 
www.fccda.com.br, com a apresentação de dados pessoais, como nome 
completo, idade, e-mail e telefone.  
Para efetuar a inscrição, o proponente deverá preencher o FORMULÁRIO 
ON-LINE disponibilizado no site da FCCDA. 

14/12 a 18/12/2020 Audição de Seleção dos Novos Alunos 

22/12/2020 

Resultado das Audições, a ser divulgado no site da FCCDA 
(www.fccda.com.br) e no quadro de aviso da ELMI. O candidato aprovado 
será convocado de acordo com a ordem de classificação, respeitado o 
número de vagas oferecidas. 

01/03 a 31/03/21 Previsão para realização de matrículas e assinatura de contrato 

01/04/2021 Previsão para início das aulas 

 
1. OBJETO 
1.1. A Escola Livre de Música de Itabira oferece curso para os seguintes instrumentos (as seguintes 
modalidades): 
a) Modalidade com Idade acima de 11 anos: violino e viola erudita, violoncelo, canto, piano e teclado. 
1.2. Os valores referentes à matrícula e mensalidades são aqueles especificados na Portaria de Preços 
Públicos vigente.  
 
2. PÚBLICO-ALVO 
2.1. As vagas ofertadas pelo presente processo seletivo online serão ocupadas, preferencialmente, por 
moradores de Itabira/MG. 
2.1.1. Preferencial, não significa exclusivo, desta forma as vagas estão abertas a TODA comunidade. 
2.1.2. As vagas que não forem preenchidas poderão ser ocupadas por candidatos de outros municípios. 

 
3. DO CADASTRO RESERVA, DOS CURSOS E DOS VALORES 
3.1. O cadastro reserva será composto pelos candidatos aprovados no limite de vagas ofertadas por 
curso, na estrita ordem de classificação.  

http://www.fccda.com.br/
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3.1.1. Caso surjam novas vagas, serão chamados os candidatos do Cadastro Reserva na ordem de 
classificação, por meio do número de telefone fixo ou e-mail, fornecido pelo candidato no ato da 
inscrição. 
3.2. O aluno efetivo da Escola Livre de Música de Itabira (ELMI), poderá se inscrever em novo processo 
seletivo, caso queira migrar para outro curso oferecido pela Escola. Caso seja aprovado sua matrícula 
anterior será cancelada. 
 
3.3. DOS CURSOS 
3.3.1. Os alunos selecionados cursarão online, as seguintes disciplinas de Instrumento, Teoria e 
Percepção e Prática em Conjunto as quais poderão não coincidir no mesmo dia da semana, por serem 
professores distintos. 
3.3.2. As aulas poderão ser individualizadas ou em grupos conforme avaliação do professor responsável.  
3.3.5. As aulas terão como referência o calendário letivo municipal, especialmente quanto aos principais 
recessos, feriados municipais e nacionais, datas comemorativas e férias, porém, o Calendário da Escola 
Livre de Música poderá sofrer alterações, segundo as demandas do Projeto Pedagógico. 
3.3.6. Para mudança de nível dentro do plano de ensino, tanto na parte prática como na teórica, o aluno 
deverá obter frequência e aproveitamento mínimos conforme estabelecidos no Projeto Pedagógico da 
Escola. 
3.3.7. Se o aluno não obtiver o aproveitamento mínimo no período, tanto nas aulas práticas como nas 
teóricas, será reprovado, devendo se rematricular para repetição do conteúdo no próximo semestre, 
condicionado à existência de vaga.  
3.3.7.1. No caso de reprovação somente por insuficiência de frequência, não haverá possibilidade de 
rematrícula para repetição do conteúdo. 
3.3.7.2. Não será concedida rematrícula para o período seguinte, caso o aluno encontre-se em situação 
de inadimplência relativa ao(s) período(s) anterior(es), sem prejuízo de demais medidas legais cabíveis 
quanto ao débito.  
3.3.8. No caso de disponibilidade de vagas, terão prioridade os candidatos aprovados nesta seleção por 
um período de 6 (seis) meses, a contar a data da divulgação do resultado das audições. 
 
4. INSCRIÇÃO: 
4.1 As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente por meio digital, até o dia 11/12/2020, às 
23h59min, no site www.fccda.com.br, devendo preencher o preencher o FORMULÁRIO ON-LINE com a 
apresentação de dados pessoais, como nome completo, idade, e-mail e telefone. Dúvidas em relação ao 
processo podem ser enviadas para o e-mail: elmicasadobras@gmail.com. 
4.1.1. Somente serão objetos de apreciação as inscrições realizadas dentro do prazo estabelecido no 
cronograma. O proponente deverá preencher integralmente o formulário de inscrição exigida no 
presente Edital para o processo de seleção on-line, podendo ser desclassificado caso estas não estejam 
completas ou não sejam verídicas. 
 
5. DA AUDIÇÃO:  
5.1. As audições serão realizadas pelos professores da Escola Livre de Música de Itabira – ELMI, no 
período de 14/12 a 18/12/2020, através de aplicativo online, como:  whatsapp, por vídeo chamada.  A 
secretaria da Escola de Livre de Música – ELMI realizará o agendamento no ato da inscrição do(a) 
candidato(a) informando a data e o horário da audição, por e-mail e Whatsapp.  
5.2. A audição será realizada de acordo com os critérios de avaliação, tais como Habilidades de 
Percepção Rítmica e Melódica, memória auditiva, entre outros a serem informados pelos professores. 
Todos os inscritos serão avaliados pelos mesmos critérios.  
 
6. MATRÍCULAS: 
6.1. Período: de 01/03/21 a 31/03/21, de 2ª a 6ª feira, de 8h às 12h e de 14h às 18h. 
         Local: Casa do Brás/Escola Livre de Música, localizada à Rua Guarda Mor Custódio, n.º 156, Centro, 
Itabira/MG. 
6.2. Para a realização da matrícula, será necessária a seguinte documentação: 

http://www.fccda.com.br/
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• 2 cópias do documento de identidade; 

• 2 cópias do CPF; 

• 2 cópias do comprovante de endereço atualizada; 
Obs: Para menores de Idade, também deverá ser entregue as cópias do documento de identidade e CPF 
dos pais ou responsável legal. 
6.3. A matrícula do candidato menor de idade deverá ser realizada por um dos pais, ou pelo 
representante legal, desde que, comprovadamente, maior de idade e capaz. 
 
7. INÍCIO DAS AULAS: 
7.1. As aulas terão a previsão de iniciarem no dia 01/04/2021. Os Horários de funcionamento e regras 
da escola sobre a utilização de material e espaços da Escola serão divulgados no ato da matrícula.  
 
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
8.1. A inscrição do candidato no processo seletivo implica o conhecimento e a aceitação irrestrita das 
normas estabelecidas neste Edital.  
8.2. A qualquer tempo serão anuladas inscrições e admissão do candidato, se verificada a falsidade das 
declarações prestadas ou qualquer irregularidade nos documentos apresentados.  
8.3. O ingresso do aluno na Escola fica condicionado à existência de professor do instrumento ao qual o 
candidato estiver inscrito. 
8.4. A FUNDAÇÃO se reserva o direito de proceder ao desligamento do aluno, bem como, não conceder 
rematrícula ou nova inscrição, por motivo disciplinar. 
8.5. A ausência do aluno às aulas agendadas não gerará obrigação de reposição pelo professor, o qual 
poderá repô-las a seu critério e conforme sua disponibilidade. 
8.6. A interpretação deste Edital e casos omissos serão resolvidos pelo departamento de Produção e 
Promoção Artística da FCCDA. 
8.7. O Edital encontra-se disponível no site no site FCCDA (www.fccda.com.br), no perfil da FCCDA no 
Facebook (https://www.facebook.com/fccda) e em outros meios físicos e digitais pertinentes. 
8.8. As dúvidas dos participantes poderão ser esclarecidas através do e-mail 
elmicasadobras@gmail.com. 
 
 

Itabira, 13 de janeiro de 2021. 
 
 

 
CECÍLIA PIRES GUERRA XAVIER 

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E PROMOÇÃO ARTÍSTICA 
 
 
 
 

MARCOS RODRIGO PINTO DE ALCÂNTARA 
SUPERINTENDENTE 
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