
EDITAL DE INSCRIÇÕES Nº 03/2022

A Secretaria de Turismo e Cultura, por meio do Departamento Foral vem por meio deste comunicar, que
estão abertas as inscrições para Aulas gratuitas de Música no programa “Música, Cultura e Arte”.

1- DA INSCRIÇÃO: 
As inscrições serão realizadas na Secretaria de Turismo e Cultura, no período de 23 de Maio de 2022 à 
04 de Junho de 2022, no horário das 8h00 às 13h00, no endereço sito à Travessa Dailton José Grassi, nº 
52 – Sala 1 (Prédio do NDS – ao lado da Prefeitura) em Itapema do Norte – Itapoá – SC. Os interessados 
deverão possuir a idade mínima de 10 anos (com a devida autorização dos pais ou responsável legal); 
preencher a ficha de inscrição e estarem munidos de documento de identificação com foto. 

2- DA PARTICIPAÇÃO: 
A participação é estritamente voluntária e os participantes contarão com orientação técnica de 
profissionais da área da Música, e receberão aulas de Teoria Musical e prática de instrumentos a serem 
definidos após o início das aulas. 

3- DO CANDIDATO: 
Os inscritos deverão participar das aulas que serão ministradas na Casa da Cultura de Itapoá; no Bairro 
Príncipe, sito a Rua Wellington Rodrigues Junqueira S/N , tendo condições de cumprir os horários de 
aulas e disponibilidade para ensaios e apresentações. Todos serão avaliados para verificação de nível de 
conhecimento. 

4- DA SELEÇÃO: 
A efetivação da vaga se dará somente após a primeira aula/entrevista com os instrutores, que será 
realizada em data a ser comunicada após a inscrição; onde será realizado o teste de conhecimento e 
habilidade. 

5- DAS CONDIÇÕES GERAIS:
Os alunos ou responsáveis autorizam a serem fotografados e filmados, para fins de divulgação, arquivo, 
registro didático e/ou outros. A assinatura da Ficha de Inscrição implicará na aceitação de todas as 
cláusulas deste edital. Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Coordenação do 
Projeto.

________________________________ ________________________________
           João Márcio Faligurski       Marcos Celestino Berbet de Lima
       Secretário de Turismo e Cultura          Diretor do Foral 

_________________________________
Geane Silva 

            Coordenadora de Projetos 
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