
 
 
 
 
 

CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS DO CONCURSO código/Nº 

DFP-01, publicado no edital nº 0001/2012 para a UNIDADE.:Escola de Música 

DEPARTAMENTO: Formação Pedagógica ÁREA/DISCIPLINA:Educação Musical. 

 

Em nome do Diretor da Escola de Música da Universidade do Estado de Minas 

Gerais- UEMG convocamos os candidatos abaixo relacionados para a Sessão de 

Instalação da Comissão Examinadora e Início dos Trabalhos do Concurso de provas e 

títulos  código DFP-01 para o Departamento de Formação Pedagógica, para a 

área/disciplina  Educação Musical, a ser realizada no dia 11/12/2012 às 08:00 horas 

na sala 04 desta Unidade.  

Lembramos que, nos termos do edital, é obrigatório o comparecimento de 

todos os candidatos a essa sessão, durante a qual  a Comissão Examinadora 

estabelecerá o cronograma dos procedimentos do concurso, que ocorrerão no mesmo 

dia e nos dias subseqüentes, e para os quais o candidato terá que estar disponível. 

  

Nº das Inscrições 

deferidas 

Nome do candidato  

068 Alícia Maria Almeida Loureiro 

123 Marcus Vinicius Medeiros Pereira 

  

 

Belo Horizonte, 09 de Novembro de 2012. 

 

 

Comissão Executiva do Concurso  

Amarildo Saldanha 

 

 

 
 

 

 

 



 

CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS DO CONCURSO código/Nº 

DPM-03, publicado no edital nº 0001/2012 para a UNIDADE.:Escola de Música 

DEPARTAMENTO: Prática Musical ÁREA/DISCIPLINA:Música e 

Tecnologia/Performance. 

 

Em nome do Diretor da Escola de Música da Universidade do Estado de Minas 

Gerais- UEMG convocamos os candidatos abaixo relacionados para a Sessão de 

Instalação da Comissão Examinadora e Início dos Trabalhos do Concurso de provas e 

títulos  código DPM-03 para o Departamento de Prática Musical, para a área/disciplina  

Música e Tecnologia/Performance, a ser realizada no dia .11/12/2012 às 08:00 horas 

na sala 05 desta Unidade.  

Lembramos que, nos termos do edital, é obrigatório o comparecimento de 

todos os candidatos a essa sessão, durante a qual  a Comissão Examinadora 

estabelecerá o cronograma dos procedimentos do concurso, que ocorrerão no mesmo 

dia e nos dias subseqüentes, e para os quais o candidato terá que estar disponível. 

  

Nº das Inscrições 

deferidas 

Nome do candidato  

114 Felipe de Oliveira Amorim 

  

  

 

Belo Horizonte, 09 de Novembro de 2012. 

 

 

Comissão Executiva do Concurso  

Amarildo Saldanha 

 

 

 
 

 

 

 

 



CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS DO CONCURSO código/Nº 

DTM-05, publicado no edital nº 0001/2012 para a UNIDADE: Escola de Música 

DEPARTAMENTO: Teoria Musical ÁREA/DISCIPLINA: Musicologia. 

 

Em nome do Diretor da Escola de Música da Universidade do Estado de Minas 

Gerais- UEMG convocamos os candidatos abaixo relacionados para a Sessão de 

Instalação da Comissão Examinadora e Início dos Trabalhos do Concurso de provas e 

títulos  código DTM-05  para o Departamento de Teoria Musical , para a área/disciplina  

Musicologia, a ser realizada no dia 11/12 às 8:00 horas na sala 09 desta Unidade.  

Lembramos que, nos termos do edital, é obrigatório o comparecimento de 

todos os candidatos a essa sessão, durante a qual a Comissão Examinadora 

estabelecerá o cronograma dos procedimentos do concurso, que ocorrerão no mesmo 

dia e nos dias subseqüentes, e para os quais o candidato terá que estar disponível. 

  

Nº das Inscrições 

deferidas 

Nome do candidato  

69 Alexandre Siqueira de Freitas 

128 Fábio Henrique Viana 

  

 

Belo Horizonte,09 de Novembro de 2012. 

 

Comissão Executiva do Concurso  

Amarildo Saldanha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS DO CONCURSO código/Nº 

DTM-04, publicado no edital nº 0001/2012 para a UNIDADE.:Escola de Música 

DEPARTAMENTO: Teoria Musical ÁREA/DISCIPLINA:Música e 

Tecnologia./Composição. 

 

Em nome do Diretor da Escola de Música da Universidade do Estado de Minas 

Gerais- UEMG convocamos os candidatos abaixo relacionados para a Sessão de 

Instalação da Comissão Examinadora e Início dos Trabalhos do Concurso de provas e 

títulos código DTM-04 para o Departamento de Teoria Musical, para a área/disciplina  

Música e Tecnologia/Composição, a ser realizada no dia 11/12/2012 às 8:00 horas na 

sala 08 desta Unidade.  

Lembramos que, nos termos do edital, é obrigatório o comparecimento de 

todos os candidatos a essa sessão, durante a qual  a Comissão Examinadora 

estabelecerá o cronograma dos procedimentos do concurso, que ocorrerão no mesmo 

dia e nos dias subseqüentes, e para os quais o candidato terá que estar disponível. 

  

Nº das Inscrições 

deferidas 

Nome do candidato  

106 Alexandre Torres Porres 

144 André Silva Pereira de Oliveira Ribeiro  

098 Ronaldo Cadeu de Oliveira 

 

Belo Horizonte, 09 de Novembro de 2012. 

 

 

Comissão Executiva do Concurso  

Amarildo Saldanha 

 

 

 

 

 
 


