
PROCESSO DE MOBILIZAÇÃO

VALE MÚSICA 2022/2

A Estação Conhecimento de Serra torna público o Edital de Mobilização 2022/2 e suas
normas relativas para o ingresso de novos beneficiários nos Grupos de Referência do
Projeto Vale Música Espírito Santo.

Iniciativa da Estação Conhecimento de Serra com patrocínio do Instituto Cultural Vale por
meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, o Projeto Vale Música Espírito Santo, atende
a 250 beneficiários, de 08 a 29 anos, em Cidade Continental, em Serra, e 70 alunos, de
07 a 11 anos, no Núcleo do Vale Música no Parque Botânico Vale, em Vitória.

Com 22 anos de história e uma trajetória repleta de sucessos, consta em seus registros
beneficiários que se tornaram músicos populares, educadores e concertistas, que
romperam as fronteiras internacionais, registrando trabalhos nos EUA, Europa e Japão.

O projeto conta com diversos Grupos de Referência que são: Orquestra Jovem Vale
Música, a Vale Música Jazz Band, a Banda Sinfônica Vale Música, e o Coral Jovem Vale
Música, que se apresentam em festivais e eventos na Grande Vitória, no país e no
exterior.

VAGAS ABERTAS

Núcleo Estação Conhecimento de Serra – Serra

35 vagas disponíveis para: Euphonium, Trompa, Tuba, Trombone,Trompete,  Flauta,
Clarinete, Saxofone,  Violino, Viola, Violoncelo, Contrabaixo Acústico e Elétrico, Violão,
Guitarra, Percussão/Bateria e Piano. Para o Coral, vozes masculinas: Tenores e Baixos.

Núcleo Estação Conhecimento de Serra – Serra

As vagas disponíveis são para compor os grupos de referência: Coral Jovem Vale
Música, Orquestra Jovem Vale Música, Banda Sinfônica Vale Música e Vale Música Jazz
Band.
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PÚBLICO ALVO

Adolescentes e Jovens de 12 a 22 anos completos – Núcleo Estação Conhecimento de
Serra – Serra

CRITÉRIOS GERAIS NÚCLEO ESTAÇÃO CONHECIMENTO DE SERRA

● Ser morador dos municípios da Grande Vitória;

● Ter nascido entre os anos de 1999 a 2010;

● Teremos vagas apenas para adolescentes e jovens de 12 a 22 anos completos;

● Estar matriculado em escola da rede pública ou ser bolsista 100% em escola

particular (Ensino Fundamental, Médio e Superior).

● É necessário ter experiência no instrumento ou em canto.

ETAPAS

1. Inscrição

1.1 - O período de inscrição no Processo de Mobilização para os Grupos de Referência
do Vale Música terá início no dia 25 de outubro de 2022 e termina no dia 03 de
novembro de 2022. Para realizar a inscrição, o candidato deverá acessar o link:
https://forms.gle/DULPnwXJ2ufM7NrB6

a) Sobre as inscrições para o Núcleo da Estação Conhecimento de Serra

- As inscrições devem ser realizadas em duas etapas, sendo a primeira etapa o correto
preenchimento do formulário de inscrição e a segunda etapa entrevista/apresentação de
peça livre escolha. O não cumprimento de qualquer uma destas implicará na
desclassificação do candidato(a).

1.2 - No ato da efetivação da inscrição, cada candidato receberá um e-mail de
confirmação.

1.3 - Em caso de dúvida, poderá encaminhar para o e-mail:
coord.valemusica@estacaoconhecimentodeserra.org
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2. Classificação

A equipe de professores Vale Música, organiza e classifica os resultados de todos os
candidatos de acordo com a disponibilidade de instrumentos de cada grupo de referência.

A Lista de Selecionados e a Lista de Suplência estará disponível no site Estação
Conhecimento de Serra a partir do dia 11 de novembro (terça-feira).

3. Matrícula

As matrículas serão realizadas nos dias 07 a 09 de novembro de 2022.

O responsável pelo participante aprovado ou o candidato(a) acima de 18 anos, deverá
comparecer na Secretaria da Estação Conhecimento de Serra com a seguinte
documentação:

1) Cópia de Documento com foto do responsável legal;
2) Cópia do CPF do responsável;
3) Cópia de Documento de identificação do aprovado (Certidão de Nascimento ou

Carteira de identidade/RG);
4) Cópia de CPF do candidato;
5) Cópia do Comprovante de residência (conta de luz, água ou telefone);
6) Declaração de matrícula da escola ou universidade e de frequência escolar;
7) Declaração de 100% bolsista em caso de estudar em escola particular;
8) Cópia do Cartão de Vacina;
9) Cópia do Cartão do SUS.

O não comparecimento dentro do prazo limite caracteriza desistência da vaga.

Nota importante: Para a entrega dos documentos dos itens; 4) Cópia do CPF do
adolescente; 6) Declaração de matrícula da escola e de frequência escolar; caso a família
não esteja de posse dos mesmos no ato da matrícula, será dado prazo para entrega dos
documentos faltantes de 30 dias a partir da entrega do cadastro de matrícula.

No caso de candidatos que não efetivarem a matrícula, serão chamados os candidatos
suplentes seguindo a Classificação Geral, sempre respeitando o quantitativo necessário
para suprir as demandas dos grupos de referência.

A Lista dos suplentes terá validade durante 03 meses, e será utilizada sempre que houver
disponibilidade de vaga para o grupo de referência.
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CRONOGRAMA

ATIVIDADE DATA
Inscrição 25/10 a 03/11/2022
Avaliação 07,08 e 09/11/2022
Divulgação da lista de aprovados e lista de suplente 11/11/2022
Matrícula 16,17,18/11/2022
Reunião 21/11/2022
Início das atividades remotas novos alunos – Aula
Inaugural

22/11/2022
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