
 
GOVERNO DE SERGIPE 

 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO  

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2018  

  
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 02  

 
 

A SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLAG, no uso de suas 
atribuições legais, definidas pela Lei nº 7.950, de 29 de dezembro de 2014, com supedâneo na Lei 
nº. 6.691, de 25 de setembro de 2009, considerando a necessidade de correção dos ANEXO III – 
CRONOGRAMA e ANEXO V - PROVA PRÁTICA DO CONSERVATÓRIO (2ª fase), faz saber que retifica 
o citado edital, datado de 16 de maio de 2018, que passa a ter a seguinte redação: 
 

 
3.2. Todos os candidatos do Conservatório, classificados na 1ª Fase, serão submetidos à Prova 
Prática (2ª Fase) com pontuação máxima de 100 (cem) pontos. Para os candidatos de Instrumento, 
a Prova Prática ocorrerá em duas partes, valendo de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos, cada uma. 
 
3.2.1. Na primeira parte - Performance Instrumental - serão verificados: postura, aspectos técnicos 
específicos do instrumento, sonoridade, fraseologia musical e capacidade de resolução de erros. 
 
3.2.2. Na segunda parte - Aula Expositiva - serão verificados os aspectos: domínio do conteúdo, 
organização lógica, recursos compatíveis com o conteúdo, capacidade de síntese e gerenciamento 
do tempo. 
 
3.2.3. Será considerado desclassificado o candidato que obtiver nota inferior a 60 (sessenta) 
pontos no somatório das duas partes. 
 
3.3. As Provas Práticas das Disciplinas Teóricas ocorrerão somente em uma parte. A pontuação 
também estará escalonada de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo considerado desclassificado o 
candidato que obtiver nota inferior a 60 (sessenta) pontos. 
 
3.3.1. O sorteio dos Pontos, a serem apresentados, será realizado no Conservatório de Música de 
Sergipe, no dia previsto no cronograma, às 15 horas, na presença da Comissão Organizadora. 
 
3.3.2. Na Exposição Temática do ponto sorteado serão verificados os aspectos: domínio do 
conteúdo, organização lógica, recursos compatíveis com o conteúdo, capacidade de síntese e 
gerenciamento do tempo e domínio de sala de aula (este último aspecto apenas para os 
candidatos da área de Musicalização). 
 
3.3.3. O candidato deverá observar atentamente o site da SEPLAG, a fim de verificar se ocorreu 
mudança na data acima prevista. 
 
3.4. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Especial de Avaliação. 

 
 
 
 



 
GOVERNO DE SERGIPE 

 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO  

 
 

CRONOGRAMA CONSERVATÓRIO 
FASE DATA 

Sorteio dos pontos, a ser divulgado no site da SEPLAG  às 17 horas. 04/06/2018 

Realização da 2ª FASE – prova prática 05 a 08/06/2018 

 

 

Flauta 01 • Execução do Segundo movimento da Sonata nº VI em Si Bemol 
Maior de Mozart 

  
Percussão 02 • Apresentação de um estudo com ou sem acompanhamento 

 

Os demais itens do Edital nº 02/2018, de 16 de maio de 2018, permanecem inalterados. 

 

Aracaju, 18 de maio de 2018 

 
 

ROSMAN PEREIRA DOS SANTOS 

Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 


