
ADMISSÃO AO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA 
DE S. JOSÉ DA GUARDA 2015/2016

2ª FASE - SETEMBRO 2015

EDITAL

Encontra-se aberto o concurso para preenchimento de 16 vagas no Curso Básico de Música de 1º Ciclo (Iniciação) 
nos seguintes anos e instrumentos:

Ano Curricular Alunos

1º ano 3

2º ano 5

3º ano 6

4º ano 2

Instrumento Alunos

Violino 6

Violoncelo 1

Guitarra 6

Saxofone 1

Oboé 2

Trompete 2

Os interessados devem preencher e enviar o formulário de inscrição disponível na página de internet deste 
Conservatório até 08 de setembro. As provas de aptidão realizam-se a 09 de setembro no seguinte horário:

14h30 Receção aos alunos

14h45 Demonstração dos instrumentos pelos professores e alunos do CMSJG

15h15 Provas de aptidão musical/instrumental e entrevista.

É obrigatória a presença em todas as fases do concurso.
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PROVA DE APTIDÃO

Segundo directiva da ANQEP, I.P., a prova de aptidão avaliará:

1. O ouvido musical;

2.A coordenação motora/adaptação ao instrumento: 

a. O(a) aluno(a) poderá realizar esta prova em todos os instrumentos disponíveis;

b. Após experimentar todos os instrumentos, o(a) aluno(a) escolherá os 3 (três) instrumentos aos quais se 
quer candidatar;

c. O(a) aluno(a) poderá optar pela seriação através da melhor classificação ou pelo instrumento da sua 
preferência.

3.A capacidade de memorização e reprodução de padrões rítmicos e melódicos.

A realização da prova de aptidão é obrigatória para os novos alunos candidatos à frequência do Conservatório de 
Música de S. José da Guarda e implica a aceitação do presente documento.

CRITÉRIOS DE SERIAÇÃO

1. Classificação obtida na prova de aptidão musical até ao limite de vagas por ano.

2.Classificação obtida na prova de aptidão musical até ao limite de vagas por instrumento. 

A classificação final das provas de aptidão/conhecimentos será expressa na escala de 1 a 100 pontos.

A decisão do Júri é inapelável.

A falta à prova de aptidão/conhecimentos ou entrevista remete o aluno para uma lista de espera, sendo apenas 
chamado para realizar novas provas caso não seja preenchida a totalidade das vagas.

Em caso de ser seriado, o aluno terá que se submeter aos horários já aprovados.

A listagem dos alunos admitidos será afixada na portaria deste Conservatório no dia 10 de setembro. Os alunos 
tem até 14 de setembro para efectuar a matrícula. 

Guarda, 03 de Setembro de 2015 

P’la Direção Pedagógica,

César Cravo
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