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ERRATA Nº 01 
 

EDITAL Nº 01/2019 - PROCESSO SELETIVO 2020  
CURSO DE FORMAÇÃO MUSICAL - CFM 

 
A Comissão do Processo Seletivo do Curso de Formação Musical da FAMES torna pública 

a retificação do Edital Nº 01/2019 do Processo Seletivo 2020, pois devido as fortes chuvas 

que atingem a Grande Vitória na presente data, ocasionando a inundação de diversas 

vias de acesso e dificultando o trânsito e o deslocamento dos interessados no processo 

seletivo, resolve prorrogar o prazo para pedido de isenção da taxa de inscrição do 

processo seletivo do Curso de Formação Musical 2020 até o dia 14/11/2019, conforme 

disposição a seguir: 

 

1. No item 4.4.2 do Edital Nº 01/2019, que apresenta a data do pedido de isenção da 

taxa de inscrição: 

 

Onde se lê: 

“4.4.2. Será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que 

comprovar situação socioeconômica que impossibilite o pagamento da taxa de inscrição 

(Anexo I). O período para solicitação será de 11 a 13 de novembro 2019 de 8h às 18h 

na Secretaria da FAMES.” 

 

Leia-se: 

“4.4.2. Será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que 

comprovar situação socioeconômica que impossibilite o pagamento da taxa de inscrição 

(Anexo I). O período para solicitação será de 11 a 14 de novembro 2019 de 8h às 18h 

na Secretaria da FAMES.” 

 

 

2. No Anexo II  

 

Onde se lê: 

Anexo II 

CRONOGRAMA 

 

Solicitação de isenção da taxa de inscrição 11 a 13 de novembro de 2019 
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Publicação do resultado do pedido de isenção de taxa de 

inscrição 
14 de novembro de 2019 

Período de inscrição 15 a 25 de novembro de 2019 

Pagamento da taxa de inscrição 15 a 25 de novembro de 2019 

Publicação da Relação de inscritos no Processo Seletivo ao CFM 29 de novembro de 2019 

Publicação da relação de candidatos com horário da prova 05 de dezembro de 2019 

Data da prova de Instrumento/Canto 12 e 13 de dezembro 2019 

Resultado da prova de Instrumento/canto 16 de dezembro de 2019 

Data de prova de Teoria e Percepção 17 de dezembro de 2019 

Publicação do Resultado Final 18 de dezembro de 2019 

Matrícula 19 e 20 de dezembro de 2019 
 
Leia-se: 
 

Anexo II 

CRONOGRAMA 

 

Solicitação de isenção da taxa de inscrição 11 a 14 de novembro de 2019 

Publicação do resultado do pedido de isenção de taxa de 

inscrição 
14 de novembro de 2019 

Período de inscrição 15 a 25 de novembro de 2019 

Pagamento da taxa de inscrição 15 a 25 de novembro de 2019 

Publicação da Relação de inscritos no Processo Seletivo ao CFM 29 de novembro de 2019 

Publicação da relação de candidatos com horário da prova 05 de dezembro de 2019 

Data da prova de Instrumento/Canto 12 e 13 de dezembro 2019 

Resultado da prova de Instrumento/canto 16 de dezembro de 2019 

Data de prova de Teoria e Percepção 17 de dezembro de 2019 

Publicação do Resultado Final 18 de dezembro de 2019 

Matrícula 19 e 20 de dezembro de 2019 
 
 
3. No item 2.3 do Edital Nº 01/2019, que dispõe sobre o número de vagas oferecidas: 

 
Onde se lê: 
“2.3. A distribuição do número de vagas por turno não está prevista neste Edital e 
ocorrerá de acordo com a disponibilidade da Instituição.” 
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Leia-se: 
“2.3. A distribuição do número de vagas previstas neste Edital refere-se à quantidade 
mínima oferecida, reservando-se a Fames no direito de ampliar este quadro, 
convocando os candidatos suplentes, de acordo com a capacidade do corpo docente, 
em 2020.” 
 
 
 
 
Vitória, 13 de novembro de 2019 
 

Comissão do Processo Seletivo do Curso de Formação Musical da FAMES 
 


