COMUNICADO - RETIFICAÇÃO DO EDITAL PARA O PROCESSO SELETIVO 2022 PARA OS CURSOS REGULARES DA ESCOLA DE
MÚSICA DE SÃO PAULO 8510.2021/0000390-0.
Com base no item 1.3 do EDITAL PARA O PROCESSO SELETIVO 2022 PARA OS CURSOS REGULARES DA ESCOLA DE MÚSICA DE
SÃO PAULO, a Fundação Theatro Municipal de São Paulo comunica que abriu data extra de audições, a fim de atender aos
candidatos que não puderam comparecer à data de audição original em virtude de estarem infectados pelo SARS-COV2.
Para tanto, o candidato absenteísta, ou seu responsável, deverá entrar em contato com a EMMSP pelo e-mail
escolademusica@prefeitura.sp.gov.br até o dia 20/01/2022, e solicitar formalmente a remarcação da audição anexando
documentação comprobatória da contaminação do candidato, qual seja teste positivo para COVID19 datado no intervalo entre
10 dias antes da data agendada para audição até 24 horas após a data agendada para a audição do candidato.
Para candidatos maiores de 12 anos, além do exame com resultado positivo, é necessário enviar também o comprovante de
vacinação para COVID19 ou da impossibilidade de se vacinar atestada por profissional da medicina.
Dessa forma, o item 10 do Edital de Seleção do Processo Seletivo 2022, em relação ao cronograma, passa a vigorar conforme
alteração abaixo:

10. Cronograma
Período de inscrição (envio do
vídeo)

A partir da data de publicação do edital até o dia 28 de
novembro.

Lista dos candidatos deferidos

3 de dezembro de 2021;

Período de recurso para os
candidatos indeferidos

3 de dezembro de 2021 até o dia 6 de dezembro de
2021.

Período da avaliação da 1ª fase,
avaliação dos vídeos
Publicação da lista dos
candidatos aprovados da 1ª fase
Período da avaliação da 2ª fase,
prova presencial.
Período da avaliação
extraordinário da 2ª fase, para os
candidatos que comprovaram que
que foram impedidos de
comparecer na data agendada de
suas audições em razão de estarem
contaminados com SARS-COV2.
Prova presencial.
Lista de aprovados (1ª chamada)
e suplentes da 2ª fase
Período de matrícula da 1ª
Chamada
Lista de suplentes (2º chamada)

11 a 15 de dezembro.

Período de matrícula da 2ª
Chamada
Primeira semana de aula

3 de fevereiro de 2022 até o dia 5 de fevereiro de 2022.

Lista de suplentes (3º chamada)
Período de matrícula da 3ª
Chamada

21 de dezembro de 2021.
10 a 14 de janeiro de 2022.
24 a 26 de janeiro de 2022.

28 de janeiro de 2022.
28 de janeiro de 2022 até o dia 31 de janeiro de 2022.
3 de fevereiro de 2022.

A partir do dia 7 de fevereiro de 2022 ao dia 12 de
fevereiro de 2022;
1 de março de 2022;
1 de março de 2022 ao dia 3 de março de 2022;

