ADENDO N.° 1 e ERRATA N.° 2 DO EDITAL DO
PROCESSO SELETIVO PARA OS CURSOS TÉCNICOS DO
CONSERVATÓRIO PERNAMBUCANO DE ÚSICA
SEMESTRE 2021.1
O Conservatório Pernambucano de Música torna público, para conhecimento dos
interessados, o ADENDO referente ao Edital N.º 01 de 16 de dezembro de 2020, que trata da
abertura do Processo Seletivo para ingresso nos Cursos Técnicos no período letivo de 2021.1,
conforme a seguir:
I

INCLUIR no item 4.2, os incisos explicativos acerca do envio de vídeos:
4.2. Para os(as) candidatos(as) aos Cursos de Regência e Composição e Arranjo, a Prova
Prática será realizada através de Videoconferência pelo Google Meet, conforme
programas do ANEXO III, dentro do Cronograma do ANEXO IV.
I

No formulário de Inscrição, é obrigatório o envio de um vídeo, que está
relacionado aos cursos de Instrumento Musical e Canto, tornando-se também um
item indispensável para os demais cursos;

II

A fim de concluir a inscrição, o(a) candidato(a) de Composição e Arranjo e
Regência deverá realizar o envio de um vídeo teste, cumprindo as orientações a
seguir:
a) Posicionar a câmera horizontalmente, de forma que a imagem enquadre o
rosto do(a) candidato(a);
b) Falar seu nome completo e para qual curso está se inscrevendo;
c) Mostrar um documento oficial com foto (RG, CNH, CTPS, passaporte ou
identidades funcionais), frente e verso.

III Após a gravação do vídeo, o(a) candidato(a) deverá enviá-lo (“subir” ou fazer o
upload) para o formulário de inscrição, no local indicado.
II

RETIFICAR no item 4.8 a data de realização das provas por videoconferência:
Onde se lê:
4.8. As provas por videoconferência serão realizadas no dia 04 de fevereiro de 2021, das
08h30 às 12h00, e das 14h00 às 17h30, conforme agendamento enviado por e-mail.
Leia-se:

4.8. As provas por videoconferência serão realizadas nos dias 04 e 05 de fevereiro de
2021, das 08h30 às 12h00, e das 14h00 às 17h30, conforme agendamento enviado
por e-mail.
Recife, 15 de janeiro de 2021.
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