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EDITAL Nº. 60/2019 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE ALUNOS EM CURSO 

DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA(FIC):  ÁREA MÚSICA - 

ITEGO EM ARTES BASILEU FRANÇA - GOIÂNIA 

 

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, por meio do Instituto Tecnológico 

do Estado de Goiás em Artes Basileu França – Itego em Artes Basileu França, faz saber que, 

no período de 05 de dezembro de 2019 a 17 de janeiro de 2020, estarão abertas as inscrições 

para o preenchimento de 96 (noventa e seis) vagas do Curso de Formação Inicial e 

Continuada (FIC) em Instrumento Musical. 

1. Do Curso 

O curso de Formação Inicial e Continuada (FIC): Música, do Itego em Artes Basileu França, 

oferecido pela Área de Música, em que serão ofertados Cursos de Iniciação em Instrumento 

Musical, gratuitamente, aos candidatos devidamente inscritos, selecionados e matriculados, 

de acordo com as normas estabelecidas neste Edital. 

2. Número De Vagas, Público-Alvo E pré-Requisitos  

2.1.Vagas: Os cursos limitam-se a oferecer 96vagas, distribuídas nos seguintesinstrumentos 

musicais: Acordeon, Bateria, Canto Erudito, Canto Popular, Clarineta, Contrabaixo Acústico, 

Contrabaixo Elétrico, Guitarra, Oboé, Percussão, Piano Erudito, Piano Popular, Saxofone, 

Teclado, Trombone, Trompete, Viola, Violão, Violino e Violoncelo. Conforme ANEXO I. 

2.2.O curso não será oferecido caso o número de alunos matriculados, por instrumento 

musical, seja inferior a 50% (cinquenta por cento) do número de vagas. 

2.3.Os pré-requisitos estão descritos no ANEXO I. 

3. Do Procedimento Da Inscrição 

3.1.No ato da inscrição será solicitado um instrumento em primeira opção e outro em segunda 

opção, possibilitando ao candidato se matricular em um dos dois.  

3.2.Conhecer o edital e certificar-se de que atende a todos os requisitos exigidos; 

3.3. A inscrição deverá ser realizada prioritariamente no site do Instituto Tecnológico do 

Estado de Goiás em Artes Basileu França, https://www.basileufranca.com.br/ . Período de 

inscrição: 05 de dezembro de 2019 a 17 de janeiro de 2020.  

3.4. No Ato da inscrição, o sistema irá gerar o cartão de inscrição, que deverá ser impresso ou 

digital, no celular, no instante da efetivação de sua inscrição. 

mailto:adm.basileu@cegecon.org.br
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3.5. Na realização dos Testes, o(a)candidato(a) deverá apresentar o comprovante de inscrição 

impresso ou digital, no celular. 

3.6. Na Secretaria* do ITEGO, o candidato deverá estar munido de documento pessoal no ato 

da inscrição, menor de idade somente poderá realizar a inscrição acompanhado por um 

responsável. 

3.7.  Aos candidatos com necessidades específicas (pessoas com deficiência, mobilidade 

reduzida e transtornos globais do desenvolvimento), é assegurado o direito de requerer 

condições especiais para realização dos testes. Tais condições não incluem atendimento 

domiciliar. 

3.8. O candidato que necessitar de atendimento especial para realização dos testes, deverá 

indicar em  campo próprio do formulário de inscrição, no ato da inscrição, as condições 

necessárias de adequação. A solicitação de condições especiais será atendida segundo os 

critérios de viabilidade e de razoabilidade. 

3.9. A candidata que estiver amamentando durante a realização da prova, além de solicitar 

atendimento especial para tal fim, deverá trazer um acompanhante que será responsável pela 

guarda da criança, em sala reservada. A candidata que não trouxer acompanhante poderá não 

ter sua solicitação atendida. 

3.10. O(a) candidato (a) que solicitar condições especiais para realização do teste, sem o 

devido direito, estará sujeito a responder por falsidade ideológica de acordo com o artigo 299 

do Código Penal. 

3.11.O correto preenchimento dos dados solicitados no ato da inscrição é de exclusiva 

responsabilidade do candidato. 

3.12.No caso de duplicidade de inscrição, será efetivada somente aquela cuja data for mais 

recente. As demais inscrições serão automaticamente canceladas. Não serão aceitas, em 

hipótese alguma, inscrições extemporâneas, pelos correios, por carta, por fax ou por qualquer 

outra forma que não estabelecida neste edital. 

3.13.O Itego em Artes Basileu França dispõe o direito de excluir o candidato que não 

preencher o formulário de inscrição conforme determinação contida neste edital. 

3.14.A relação dos candidatos inscritos será divulgada no dia 18 de janeiro de 2020 no site 

do ITEGO em Artes Basileu França, www.basileufranca.com.br  e  www.cegecon.org.br. 

mailto:adm.basileu@cegecon.org.br
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4. PROCESSO SELETIVO 

4.1.O processo de seleção será realizado no período de 27 de janeiro a 04 de fevereiro de 

2020. 

4.2.O processo seletivo tem caráter  eliminatório, e será constituído em duas etapas a 

seguir: 

a) Teste de aptidão para alunos iniciantes em música: constitui-se de 

entrevista realizada por professores da instituição, e que terão liberdade para 

solicitar ao candidato testes relativos ao instrumento musical pretendido; 

b) Teste de nível para os candidatos que já dispõem de algum 

conhecimento musical: constitui-se de prova teórica e/ou prática que 

indicará o grau de conhecimento do candidato, consequentemente indicando 

o nível em que efetivará sua matrícula. 

4.3.A relação dos candidatos selecionados, e lista de espera, será divulgada nos murais da 

instituição, bem como no site do ITEGO em Artes Basileu França 

www.basileufranca.com.br  e CEGECON www.cegecon.org.br. 

4.4.Caso o candidato não comprove, no ato da matrícula, as informações preenchidas na 

inscrição, será desclassificado e eliminado doprocesso. 

4.5.O Itego em Artes Basileu França reserva-se ao direito de, não completando as vagas, 

realizar outras chamadas por meio de sorteio público, realizado nesta instituição, 

previsto para o dia 17 de fevereiro de 2020, às 18h (dezoito horas), de acordo com os 

nomes constantes em lista de espera. 

4.6.As datas dos processos seletivos serão divulgadas no dia 22 de janeiro de 2020, por 

meio do site www.basileufranca.com.br. 

5. Do Resultado  

5.1 O Resultado Final do Processo Seletivo de Alunos será divulgado até o dia 10/02/2020, 

nos sítios: 

• www.cegecon.org.br 

• https://www.basileufranca.com.br/ 

5.2 Caso não aconteça o preenchimento de todas as vagas, após o chamamento de todos os 

classificados, terão direito às vagas os alunos do cadastro reserva. 

mailto:adm.basileu@cegecon.org.br
http://www.basileufranca.com.br/
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5.3 As chamadas para o preenchimento das vagas remanescentes provenientes de desistência 

serão efetuadas até o 3º (terceiro) dia letivo após o início do curso. 

5.3.1 As vagas remanescentes serão preenchidas obedecendo ao processo de classificação 

estabelecido nesse Edital até o total preenchimento das vagas oferecidas por curso/turno. 

5.3.2 A convocação para a matrícula dos candidatos reclassificados será realizada por meio da 

publicação de lista de convocados nos sítios: 

• www.cegecon.org.br 

• https://www.basileufranca.com.br/ 

5.4 Os candidatos das vagas remanescentes terão 2 (dois) dias úteis após a publicação da lista 

para efetuar a matrícula. 

6.      Da Matrícula  

 

6.1 É de inteira responsabilidade do candidato, a observância dos prazos para efetivação da 

matrícula. 

6.2 Os candidatos aptos deverão comparecer à Secretaria do ITEGO em Artes Basileu 

França, no período de 13 a 15 de fevereiro de 2020,para efetuar sua matrícula, portando os 

seguintes documentos: 

a) Certidão deNascimento(original e cópia); 

b)  CPF do próprio canditado (original e cópia); 

c) Carteira de Identidade (original e cópia); 

d) Comprovante de residência atualizado(original e cópia); 

e) 1 foto 3x4; 

f) Original e Cópia do RG/CPF de um dos pais e/ou responsável para aluno menor 

deidade. 

6.3 Não serão aceitos originais ou cópias de documentos ilegíveis, danificados ou não 

identificáveis no ato da matrícula. 

6.4 O Itego em Artes Basileu França reserva-se ao direito de não efetivar a matrícula caso o 

candidato não cumpra o item 5.1 do presenteedital. 

mailto:adm.basileu@cegecon.org.br
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7.CERTIFICAÇÃO 

 

7.1 Terá direito a certificado de conclusão de curso o aluno que concluir com êxito os 

componentes curriculares previstos para o curso e que tenham, no mínimo, 75% de frequência  

nas atividadesdesenvolvidas. 

 

8 .CRONOGRAMA 

 

8.1.Publicação do edital: 05/12/2019. 

8.2. Período de inscrição/matrícula: dia 05 de dezembro de 2019 a 17 de janeiro de 2020. 

8.3. Divulgação das inscrições homologadas: 21 de janeiro de 2020. 

8.4. Divulgação das datas dos testes de aptidão e dos testes de nível: 22 de janeiro de 2020. 

8.5. Período dos testes de aptidão e de nível: de 27 de janeiro a 04 de fevereiro de 2020. 

8.6. Divulgação dos candidatos selecionados: 10 de fevereiro de 2020. 

8.7. Matrículas dos candidatos selecionados: de 10 a 14 de fevereiro de 2020. 

8.8. Sorteio Público (se necessário): 18 h (dezoito horas) do dia 17 de fevereiro de 2020. 

8.9. Início das aulas: 17 de fevereiro de 2020. 

 

9. ORGANIZAÇÃO DO CURSO 

 

9.1 O curso de Formação Inicial Continuada em Música é composto por: 

a) Linguagem Musical I, II, III, IV e V; 

b) Música em Conjunto: Coral (infantil ou adulto) I e II, grupos sinfônicos e   prática de música 

de câmara; 

c) Instrumento Musical; 

d) Participação em eventos e recitais. 

 

10. DO INÍCIO DAS AULAS 

            As aulas terão início no dia 17 de fevereiro de 2020. O aluno deve estar devidamente 

matriculado antes de iniciar sua aula. 

mailto:adm.basileu@cegecon.org.br
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11. DISPOSIÇÕES GERAIS EFINAIS 

 

11.1. O candidato que tiver mudança de endereço ou troca de número de telefone, após a 

inscrição, deverá, obrigatoriamente, informar à Coordenação de Cursos de Formação 

Inicial e Continuada do Itego em Artes Basileu França, sob pena de perda do direito de 

reclamação (preclusão de direito). 

11.2.É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar a publicação e a 

divulgação na imprensa, na internet e no endereço eletrônico 

https://www.basileufranca.com.br/ e http://www.cegecon.org.br/editais/cursos , e murais 

do Itego em Artes Basileu França de todos os documentos referentes ao processo 

deingresso. 

11.3. A inscrição do candidato implica na tácita aceitação das condições estabelecidas 

neste Edital, nos comunicados oficiais, ou em outros documentos que vierem a ser 

publicados, como também das decisões que possam ser tomadas pelo Itego em Artes 

Basileu França, das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. 

11.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Área de Música e validados pela Direção 

doItego em Artes Basileu França. 

 

 

Goiânia, 05 de dezembro de 2019. 

Lóide Batista Magalhães Silva 

Diretora

mailto:adm.basileu@cegecon.org.br
https://www.basileufranca.com.br/
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ANEXO I 

Curso 

 

Turno 

 

Dias 

Semana 

 

Nº 

De 

Vaga

s 

 

Pré-Requisito 

Curso de 

Iniciação em 

Instrumento 

Musical - 

Acordeon 

Carga Horária 

Total: 100 h no 

semestre 

 

 

Vesperti

no 

De Segunda 

a Sexta-

Feira (a 

depender do 

preenchimen

to das vagas) 

1  

Turmas de até 40 alunos, com 2 aulas 

por semana; 

Ensaio com o coro uma vez por 

semana; 

Faixa etária – a partir de 14 anos de 

idade; 

Não é necessário ter o instrumento. 
Noturno 

De 

Segunda a 

Sexta-Feira 

(a 

depender 

do 

preenchim

ento das 

vagas) 

1 

Curso de 

Iniciação em 

Instrumento 

Musical - 

Bateria 

Carga Horária 

Total: 100 h no 

semestre 

Vesperti

no 

De Segunda 

a Sexta-

Feira (a 

depender do 

preenchimen

to das vagas) 

4 

Turmas de até 40 alunos, com 2 

aulas por semana; 

Faixa etária: a partir de 12 anos de 

idade – vespertino; a partir de 14 

anos de idade– Noturno; 

Possibilidade de ensaio com um dos 

grupos sinfônicos da instituição; 

Não é necessário ter o instrumento. 

Curso de 

Iniciação em 

Instrumento 

Musical – Canto 

Erudito 

Carga Horária 

Total: 100 h no 

semestre 

 

Matutin

o 

 Terça-Feira 

e Quinta-

Feira (a 

depender da 

quantidade 

de vagas 

preenchidas) 

6 

 

Turmas de até 40 alunos, com 2 

aulas por semana; 

Ensaio com o coro uma vez por 

semana; 

Faixa etária: a partir de 14 anos de 

idade. 

Vesperti

no 

De 

Segunda a 

Sexta-Feira 

(a 

depender 

6 

Turmas de até 40 alunos, com 2 

aulas por semana; 

Ensaio com o coro uma vez por 

semana; 

mailto:adm.basileu@cegecon.org.br
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da 

quantidade 

de vagas 

preenchida

s) 

Faixa etária: a partir de 14 anos de 

idade. 

Noturno 

De 

Segunda a 

Quinta-

Feira (a 

depender 

da 

quantidade 

de vagas 

preenchida

s) 

2 

Turmas de até 40 alunos, com 2 

aulas por semana; 

Ensaio com o coro uma vez por 

semana; 

Faixa etária: a partir de 14 anos de 

idade. 

Curso de 

Iniciação em 

Instrumento 

Musical – Canto 

Popular 

Carga Horária 

Total: 100 h no 

semestre 

 

Matutin

o 

 De Segunda 

a Sexta-feira 

(a depender 

da 

quantidade 

de vagas 

preenchidas) 

8 

 

Turmas de até 40 alunos, com 2 

aulas por semana; 

Ensaio com o coro uma vez por 

semana; 

Faixa etária: a partir de 14 anos de 

idade. 

Vesperti

no 

De 

Segunda a 

Sexta-Feira 

(a 

depender 

da 

quantidade 

de vagas 

preenchida

s) 

2 

Turmas de até 40 alunos, com 2 

aulas por semana; 

Ensaio com o coro uma vez por 

semana; 

Faixa etária: a partir de 14 anos de 

idade. 

Noturno 

De 

Segunda a 

Quinta-

Feira (a 

depender 

da 

quantidade 

de vagas 

preenchida

s) 

1 

 

Turmas de até 40 alunos, com 2 

aulas por semana; 

Ensaio com o coro uma vez por 

semana; 

Faixa etária: a partir de 14 anos de 

idade. 

mailto:adm.basileu@cegecon.org.br
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Curso de 

Iniciação em 

Instrumento 

Musical – 

Clarineta 

Carga Horária 

Total: 100 h no 

semestre 

 

Matutin

o 

Quinta-Feira 

(a depender 

da 

quantidade 

de vagas 

preenchidas) 

2 

 

Turmas de até 40 alunos, com 2 

aulas por semana; 

Possibilidade de ensaio com a 

Banda Sinfônica e/ou Big Band 

duas vezes por semana; 

Faixa etária: a partir de 12 anos de 

idade. 

Noturno 

Quarta-

Feira (a 

depender 

da 

quantidade 

de vagas 

preenchida

s) 

1 

Turmas de até 40 alunos, com 2 

aulas por semana; 

Possibilidade de ensaio com a 

Banda Sinfônica e/ou Big Band 

duas vezes por semana; 

Faixa etária: a partir de 14 anos de 

idade. 

Curso de 

Iniciação em 

Instrumento 

Musical – 

Contrabaixo 

Acústico 

Carga Horária 

Total: 100 h no 

semestre 

 

 

Vesperti

no 

De Segunda 

a Quinta-

Feira (a 

depender do 

preenchimen

to das vagas) 

2 

 

 

Turmas de até 40 alunos, com 2 aulas 

por semana; 

Possibilidade de ensaio com uma das 

orquestras da instituição, 2 vezes por 

semana; 

Faixa etária – a partir de 12 anos de 

idade; 

Não é necessário ter o instrumento. 

Curso de 

Iniciação em 

Instrumento 

Musical – 

Contrabaixo 

Elétrico 

Carga Horária 

Total: 100 h no 

semestre 

 

Noturno 

De Segunda 

a Sexta-

Feira (a 

depender do 

preenchimen

to das vagas) 

1 

 

Turmas de até 40 alunos, com 2 

aulas por semana; 

O aluno deverá ter o contrabaixo 

elétrico, o amplificador, e demais 

acessórios que acompanham o 

instrumento; 

Possibilidade de ensaio com a Big 

Band, duas vezes por semana; 

Faixa etária: a partir de 14 anos de 

idade. 
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Curso de 

Iniciação em 

Instrumento 

Musical - 

Guitarra 

Carga Horária 

Total: 100 h no 

semestre 

Vesperti

no 

Segunda-

Feira e 

Quinta-Feira 

4 

Turmas de até 40 alunos, com 2 aulas 

por semana; 

O aluno deverá ter a guitarra, o 

amplificador e demais acessórios que 

acompanham o instrumento; 

Faixa etária: a partir de 09 anos de 

idade.  

Curso de 

Iniciação em 

Instrumento 

Musical – Oboé 

Carga Horária 

Total: 100 h no 

semestre 

 

Vesperti

no 

De Segunda 

a Sexta-

Feira (a 

depender do 

preenchimen

to das vagas) 

1 

 

Turmas de até 40 alunos, com 2 aulas 

por semana; 

Possibilidade de ensaio com um dos 

grupos sinfônicos da instituição; 

Faixa etária: a partir de 09 anos de 

idade. 

Noturno 

De 

Segunda a 

Sexta-Feira 

(a 

depender 

do 

preenchim

ento da 

vaga) 

1 

Turmas de até 40 alunos, com 2 

aulas por semana; 

Possibilidade de ensaio com dos 

grupos sinfônicos da instituição; 

Faixa etária: a partir de 14 anos de 

idade. 

Curso de 

Iniciação em 

Instrumento 

Musical – 

Percussão 

Carga Horária 

Total: 100 h no 

semestre 

 

Vesperti

no 

De Segunda 

a Quinta-

Feira (a 

depender do 

preenchimen

to das vagas) 

4 

 

Turmas de até 40 alunos, com 2 aulas 

por semana; 

Possibilidade de ensaio com um dos 

grupos sinfônicos da instituição; 

Faixa etária: a partir de 09 anos de 

idade. 

Noturno 

De 

Segunda a 

Quinta-

Feira (a 

depender 

do 

preenchim

ento da 

vaga) 

1 

Turmas de até 40 alunos, com 2 

aulas por semana; 

Possibilidade de ensaio com dos 

grupos sinfônicos da instituição; 

Faixa etária: a partir de 14 anos de 

idade. 
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Curso de 

Iniciação em 

Instrumento 

Musical – Piano 

Erudito 

Carga Horária 

Total: 100 h no 

semestre 

 

Vesperti

no 

De Segunda 

a Quinta-

Feira (a 

depender do 

preenchimen

to das vagas 

4 
 

Turmas de até 40 alunos, com 2 aulas 

por semana; 

Ensaio com o coro 1 vez por semana; 

Faixa etária para o vespertino: a partir 

de 09 anos de idade; 

Faixa etária para o noturno: a partir de 

14 anos de idade. 

Noturno 

De 

Segunda a 

Quinta-

Feira (a 

depender 

do 

preenchim

ento das 

vagas) 

4 

Curso de 

Iniciação em 

Instrumento 

Musical – Piano 

Popular 

Carga Horária 

Total: 100 h no 

semestre 

 

Vesperti

no 

De Segunda 

a Sexta-

Feira (a 

depender do 

preenchimen

to das vagas) 

2 

 

Turmas de até 40 alunos, com 2 aulas 

por semana; 

Ensaio com o coro 1 vez por semana; 

Faixa etária: a partir de 09 anos de 

idade. 

Noturno 

De 

Segunda a 

Quinta-

Feira (a 

depender 

do 

preenchim

ento das 

vagas 

2 

Turmas de até 40 alunos, com 2 

aulas por semana; 

Ensaio com o coro 1 vez por 

semana; 

Faixa etária: a partir de 14 anos de 

idade. 

Curso de 

Iniciação em 

Instrumento 

Musical - 

Saxofone 

Carga Horária 

Total: 100 h no 

semestre 

 

Vesperti

no 

De Segunda 

a Quinta-

Feira 

2 

Turmas de até 40 alunos, com 2 

aulas por semana; 

Possibilidade de ensaio na Banda 

Sinfônica e/ou Big Band; 

Faixa etária: a partir de 09 anos de 

idade (vespertino) e 14 anos de 

idade (noturno) 

Noturno 
Segunda-

Feira 
2 

Curso de 

Iniciação em 

Instrumento 

Musical – 

Teclado  

Matutin

o 

Segunda-

Feira e 

Quinta-Feira 

(a depender 

da 

3 

Turmas de até 40 alunos, com 2 aulas 

por semana;  

Ensaio com o coro 1 vez por semana; 
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Carga Horária 

Total: 100 h no 

semestre 

 

quantidade 

de vagas 

preenchidas) 

Faixa etária: a partir de 9 anos de 

idade; 

Não é necessário ter o instrumento. 

Vesperti

no 

Segunda-

Feira e 

Quinta-

Feira (a 

depender 

da 

quantidade 

de vagas 

preenchida

s) 

3 

Turmas de até 40 alunos, com 2 

aulas por semana;  

Ensaio com o coro 1 vez por 

semana; 

Faixa etária: a partir de 9 anos de 

idade; 

Não é necessário ter o instrumento. 

Noturno 

De 

Segunda a 

Quinta-

Feira (a 

depender 

do 

preenchim

ento da 

vaga) 

3 

Turmas de até 40 alunos, com 2 

aulas por semana;  

Ensaio com o coro 1 vez por 

semana; 

Faixa etária: a partir de 14 anos de 

idade; 

Não é necessário ter o instrumento. 

Curso de 

Iniciação em 

Instrumento 

Musical – 

Trombone 

Carga Horária 

Total: 100 h no 

semestre 

 

Vesperti

no 

De Segunda 

a Sexta-

Feira (a 

depender do 

preenchimen

to das vagas) 

1 

Turmas de até 40 alunos, com 2 aulas 

por semana;  

Possibilidade de ensaio com os grupos 

“Basibones”, Banda Sinfônica, Big 

Band e/ou orquestras da instituição; 

Faixa etária: a partir de 14 anos de 

idade; 

Não é necessário ter o instrumento. 

Noturno 

De 

Segunda a 

Quinta-

Feira (a 

depender 

do 

preenchim

ento das 

vagas) 

1 

Turmas de até 40 alunos, com 2 

aulas por semana;  

Possibilidade de ensaio com os 

grupos “Basibones”, Banda 

Sinfônica, Big Band e/ou orquestras 

da instituição; 

Faixa etária: a partir de 14 anos de 

idade; 
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Não é necessário ter o instrumento. 

 

 

 

Curso de 

Iniciação em 

Instrumento 

Musical - 

Trompete 

Carga Horária 

Total: 100 h no 

semestre 

 

 

Vesperti

no 

De Segunda 

a Quinta-

Feira (a 

depender do 

preenchimen

to das vagas) 

4 

 

Turmas de até 40 alunos, com 2 aulas 

por semana; 

Possibilidade de ensaio com um dos 

grupos sinfônicos da instituição;  

Faixa etária: a partir de 09 anos de 

idade; 

Não é necessário ter o instrumento. 

Noturno 

De 

Segunda a 

Quinta-

Feira (a 

depender 

do 

preenchim

ento das 

vagas) 

1 

 

Turmas de até 40 alunos, com 2 

aulas por semana; 

Possibilidade de ensaio com um dos 

grupos sinfônicos da instituição;  

Faixa etária: a partir de 14 anos de 

idade; 

Não é necessário ter o instrumento. 

Curso de 

Iniciação em 

Instrumento 

Musical – Viola  

Carga Horária 

Total: 100 h no 

semestre 

 

Vesperti

no 

Terça-Feira 

e Quarta-

Feira 

(a depender 

do 

preenchimen

to das vagas) 

2 

Turmas de até 40 alunos, com 2 aulas 

por semana;  

Possibilidade de ensaio com uma das 

orquestras da instituição, 2 vezes por 

semana; 

Faixa etária: a partir de 09 anos de 

idade. 

Noturno 

Quinta-

Feira (a 

depender 

do 

preenchim

ento da 

vaga) 

1 

Turmas de até 40 alunos, com 2 

aulas por semana;  

Possibilidade de ensaio com uma 

das orquestras da instituição, 2 vezes 

por semana; 

Faixa etária: a partir de 14 anos de 

idade. 
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Curso de 

Iniciação em 

Instrumento 

Musical – Violão 

Carga Horária 

Total: 100 h no 

semestre 

 

Matutin

o 

De Segunda 

a Sexta-

Feira (a 

depender do 

preenchimen

to da vaga) 

1 

Turmas de até 40 alunos, com 2 aulas 

por semana;  

Ensaio com o coro, 1 vez por semana; 

Faixa etária: a partir de 09 anos de 

idade; 

Não é necessário ter o instrumento 

Vesperti

no 

De 

Segunda a 

Sexta-Feira 

(a 

depender 

do 

preenchim

ento das 

vagas) 

3 

Turmas de até 40 alunos, com 2 

aulas por semana;  

Ensaio com o coro 1 vez por 

semana; 

Faixa etária: a partir de 09 anos de 

idade; 

Não é necessário ter o instrumento 

Noturno 

De 

Segunda a 

Sexta-Feira 

(a 

depender 

do 

preenchim

ento das 

vagas) 

1 

Turmas de até 40 alunos, com 2 

aulas por semana;  

Ensaio com o coro 1 vez por 

semana; 

Faixa etária: a partir de 14 anos de 

idade; 

Não é necessário ter o instrumento 

Curso de 

Iniciação em 

Instrumento 

Musical – 

Violino  

Carga Horária 

Total: 100 h no 

semestre 

 

Vesperti

no 

 Quinta-

Feira 

(a depender 

do 

preenchimen

to das vagas) 

2 

Turmas de até 40 alunos, com 2 aulas 

por semana;  

Possibilidade de ensaio com uma das 

orquestras da instituição, 2 vezes por 

semana; 

Faixa etária: a partir de 09 anos de 

idade. 

Noturno 

Quarta-

Feira e 

Quinta-

Feira (a 

depender 

do 

preenchim

ento da 

vaga) 

2 

Turmas de até 40 alunos, com 2 

aulas por semana;  

Possibilidade de ensaio com uma 

das orquestras da instituição, 2 vezes 

por semana; 

Faixa etária: a partir de 14 anos de 

idade. 
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Curso de 

Iniciação em 

Instrumento 

Musical – 

Violoncelo 

Carga Horária 

Total: 100 h no 

semestre 

 

Matutin

o 

 Terça-Feira 

e Quinta-

Feira 

(a depender 

do 

preenchimen

to das vagas) 

1 

Turmas de até 40 alunos, com 2 aulas 

por semana;  

Possibilidade de ensaio com uma das 

orquestras da instituição, 2 vezes por 

semana; 

Faixa etária: a partir de 09 anos de 

idade. 

Vesperti

no 

Terça-

Feira e 

Quinta-

Feira (a 

depender 

do 

preenchim

ento da 

vaga) 

2 

Turmas de até 40 alunos, com 2 

aulas por semana;  

Possibilidade de ensaio com uma 

das orquestras da instituição, 2 vezes 

por semana; 

Faixa etária: a partir de 09 anos de 

idade. 

Noturno 

Terça-

Feira e 

Quinta-

Feira (a 

depender 

do 

preenchim

ento da 

vaga) 

1 

Turmas de até 40 alunos, com 2 

aulas por semana;  

Possibilidade de ensaio com uma 

das orquestras da instituição, 2 vezes 

por semana; 

Faixa etária: a partir de 14 anos de 

idade. 

 

mailto:adm.basileu@cegecon.org.br

