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PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NA ESCOLA LIVRE DE MÚSICA DA 
FUNDAÇÃO CULTURAL DE FLORIANÓPOLIS FRANKLIN CASCAES - ANO I / 2014 

VAGAS REMANESCENTES DO PROCESSO SELETIVO 2014 
 
 

1. ABERTURA 
 

A Secretaria de Cultura de Florianópolis, através da Fundação Cultural de 
Florianópolis Franklin Cascaes, torna público que estão abertas as inscrições para o 
processo seletivo de ingresso na Escola Livre de Música n o  N Ú C L E O  C E N T R O ,  
-  V A G A S  R E M A N E S C E N T E S  - para o segundo semestre de 2014. 
 

2. PÚBLICO-ALVO 
A presente seleção será feita preferencialmente dentre candidatos de baixa renda e 

moradores de Florianópolis. As vagas disponibilizadas pelo presente processo seletivo 
serão priorizadas para candidatos de baixa renda, segundo critérios socioeconômicos, para 
formação de turmas do curso de MUSICALIZAÇÃO, conforme faixa etária abaixo:   

2.1 Alunos de 6 a 9 anos (terça e quinta-feira – períodos matutino e vespertino); 
2.2 Alunos de 10 a 12 anos(terça e quinta-feira – períodos matutino e vespertino); 
2.3 Alunos de 13 a 18 anos (terça e quarta-feira – período noturno); 
2.4 Alunos de 19 a 60 anos (segunda, quarta e quinta-feira – período noturno); 

            2.5 Aluno acima de 60 anos (quarta-feira – período vespertino). 
  
Parágrafo Único: Faz-se importante ressaltar que prioritário não significa exclusivo, 

desta forma as vagas estão abertas a TODA comunidade;  
 
3. INSCRIÇÃO 
 

 3.1 Efetivação 
 
Para a inscrição, o candidato deverá comparecer à Escola Livre de Música, 

localizada na Rua Alves de Brito, 334 – Centro - Florianópolis, munido dos seguintes 
documentos:  

• Cópia do RG (apresentar o original no ato da inscrição); 
• Cópia do CPF; 
• Cópia do comprovante de residência atualizado; 
• Formulário socioeconômico preenchido (com cópia da comprovação da 

renda familiar). 
Os candidatos menores de 18 anos deverão estar acompanhados por seus 

representantes legais. Já os candidatos estrangeiros deverão trazer cópia e original do 
documento de identidade de estrangeiro, devidamente atualizado e preencher a Ficha de 
Inscrição cedida pela Instituição. 
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3.2 Documentação 
 

Para fins de inscrição para o Processo Seletivo, serão considerados documentos de 
identidade os seguintes documentos: Carteira ou Cédula de identidade expedida por 
Secretaria de Segurança Pública dos Estados, Forças Armadas ou Polícias Militares, 
Carteira Nacional de Habilitação (desde que com fotografia e assinatura), Passaporte, 
Carteira Expedida por Ordens ou Conselhos criados por Lei Federal e controladores do 
exercício profissional, desde que contenha fotografia e número do documento de 
identificação que lhe deu origem. 

 
3.3 Período 
 

As inscrições acontecerão até 25 de julho, das 13h30 às 18h, na sede da Escola 
Livre de Música – Núcleo Centro (Rua Alves de Brito, nº 334 - centro). 

 
  

4. VAGAS  
 
Neste processo seletivo serão disponibilizadas 76 vagas no total. As vagas serão 

divididas por turno, conforme tabela abaixo. De acordo com a demanda e com a 
disponibilidade dos professores, outras turmas poderão ser abertas. 

Em caso de ampliação das vagas, serão chamados os candidatos obedecendo à 
ordem da classificação geral para cada curso e turno. 

 
 

CURSO PERÍODO VAGAS PERÍODO VAGAS PERÍODO VAGAS 
SUB-

TOTAL 
VAGAS 

Musicalização 
Infanto-juvenil 

MATUTINO 14 VESPERTINO 16 NOTURNO --- 30 

Musicalização 
jovens/adultos 

MATUTINO --- VESPERTINO --- NOTURNO 41 41 

Musicalização 
terceira idade 

MATUTINO --- VESPERTINO 05 NOTURNO --- 05 

 
TOTAL 
 

MATUTINO 
 

14 VESPERTINO 21 NOTURNO 41 
Total = 

76 
 

 
 

5. SORTEIO SIMPLES 
 
 Um SORTEIO SIMPLES será realizado dentre os candidatos de baixa renda 
como critério de seleção caso o número de inscritos ultrapasse o número de vagas 
oferecidas, concomitantemente será sorteada uma lista de candidatos suplentes para 
garantir o preenchimento de todas as vagas, caso os candidatos sorteados na primeira lista 
não compareçam.    Este sorteio está previsto para o dia 28 de julho de 2014, às 15h, na 
sede da Escola Livre de Música (Rua Alves de Brito, 334). O sorteio poderá ser assistido 
pelos candidatos. 
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6. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
A divulgação dos resultados do Processo Seletivo para ingresso na Escola Livre de 

Música – Núcleo Centro - se efetuará mediante lista afixada na própria escola ou por 
publicação no site da Prefeitura de Florianópolis/Fundação Cultural de Florianópolis 
Franklin Cascaes, no dia 29 de julho de 2014. 
 

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
Os alunos que se efetivarem no curso de musicalização da Escola Livre de Música, 

terão o direito de permanência na escola durante dois anos consecutivos. As matrículas 
serão renovadas semestralmente. 
 

8. CALENDÁRIO GERAL DAS DATAS PROCECESSO SELETIVO/2º 
SEMESTRE DE 2014 
 

 
 

9. ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E MATRÍCULA 
 

9.1 Documentação Obrigatória e Confirmação da Matrícula 
 

O candidato selecionado deverá efetivar sua matrícula conforme prazo descrito no 
item 8 do Edital, na secretaria da Escola Livre de Música – Núcleo Centro, à Rua Alves de 
Brito, 334 – Centro - Florianópolis -  das 13h às 18h, com a seguinte documentação 
obrigatória: 

9.1.1 Documento de identidade (original). 
9.1.2Comprovante de residência atualizado (original). 
9.1.3A matrícula poderá ser efetuada pelo aluno ou representante, que deverá estar 

munido do documento de identidade original de ambos. 
9.1.4Alunos menores de 18 anos deverão estar acompanhados do responsável legal 

com os respectivos documentos de identidade. 
 
 
 

DATA EVENTO  HORÁRIO LOCAL 

De 15 a 25 de julho 
Inscrições p/ 
Processo 
Seletivo 

 
13h30 às 18h 

Escola Livre de Música – Núcleo Centro 
(Rua Alves de Brito, 334) 

28 de julho  
Sorteio  
das vagas 

15h Escola Livre de Música – Núcleo Centro 
(Rua Alves de Brito, 334) 

Sala: auditório 

29 de julho 
Divulgação da 
listagem dos 
selecionados 

 Mural da Escola Livre de Música ou site da 
Fundação Franklin Cascaes 

http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/franklincascaes/ 

30 e 31 de julho Matrículas 
13h às 18h Escola Livre de Música – Núcleo Centro 

(Rua Alves de Brito, 334) 

4 de agosto 
Início  

das aulas 
 Escola Livre de Música – Núcleo Centro 

(Rua Alves de Brito, 334) 
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9.2 Garantia de Vaga 

 
9.2.1 A vaga será garantida mediante a efetivação da matrícula e entrega da 

documentação obrigatória no prazo estabelecido. 
9.2.2.Os candidatos aprovados que não efetuarem sua matrícula até às 18 horas do 

dia 31 de julho serão automaticamente desclassificados. A vaga será destinada ao próximo 
candidato selecionado da lista. A este candidato, será dado o prazo de 01 (um) dia útil, 
após ser comunicado, para efetuar matrícula junto à Secretaria da Escola Livre de Música. 
 

9.3. Informações específicas do curso de MUSICALIZAÇÃO 
 
Todas as informações necessárias referentes ao curso de MUSICALIZAÇÃO 

poderão ser obtidas na secretaria da Escola Livre de Música – Núcleo Centro, 
pessoalmente, ou por telefone: 3225-2083. 
 

Ementa da disciplina de MUSICALIZAÇÃO: 

Possibilitar aos estudantes vivências em experiências práticas com a música, envolvendo 
performance, apreciação, composição musical, improvisação e práticas de arranjo, além de 
conhecimentos teóricos musicais relacionados aos conteúdos abordados nas práticas. O 
desenvolvimento musical dos alunos será trabalhado articulando as diferentes modalidades de 
práticas musicais e estudos teóricos, a partir de vertentes da cultura musical brasileira, 
selecionadas pela professora e pelos estudantes.  

 
 
 
Florianópolis, 15 de Julho 2014. 
 
 
 
 

Marta Cesar 
Diretora de Artes da Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes 

 
 
 
 

Luiz Ekke Moukarzel 
Secretário de Cultura de Florianópolis 

 
 
 
 


