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ADMISSÕES PARA O ANO LETIVO 2017/2018 
 
A admissão de novos alunos está condicionada ao número de vagas existentes 
para cada nível de ensino, instrumento, regime e ao resultado obtido nas 
provas. 
 

 
1ª FASE DE CANDIDATURA – 06 de MARÇO A 28 DE MARÇO 
 
Prazo suplementar com multa de €25 – 03 a 07 de ABRIL 
 
Para admissão aos seguintes cursos 
 
- Curso Básico de Música (instrumento) em Regime Integrado e Articulado (1º  
  grau/5º ano); 
- Curso Básico de Música (instrumento) em Regime Supletivo;  
- Curso Secundário de Música (Instrumento ou Composição) em Regime  
  Integrado e Articulado (6º grau/10º ano);  
- Curso Secundário de Música (Instrumento ou Composição) em Regime  
  Supletivo; 
- Curso Secundário de Canto em Regime Integrado e Articulado (6º grau/10º  
  ano); 
- Curso Secundário de Canto em Regime Supletivo; 
- Curso Profissional de Cordas e teclas e de Sopros e Percussão 
- Curso de Iniciação Musical na sede da EMCN – para 6 e 8 anos, de acordo   
  com os instrumentos possíveis. 
- Transferências para regime integrado para qualquer dos cursos. 
 
Inscrição 
 
As inscrições devem ser efetuadas presencialmente através de impresso 
disponível nos Serviços e no site da escola. 
 
O limite de idade para inscrição no Curso Secundário de Instrumento e 
Composição é de 18 anos feitos até ao final do mês de Agosto do corrente 
ano, sendo que o candidato deverá estar ainda a frequentar o Ensino 
Secundário. 
 
O limite de idade para inscrição no Curso Secundário de Canto é de 23 anos 
feitos até ao final de Agosto do corrente ano. 
 
O limite de idade para inscrição no Curso Profissional é de 18 anos feitos até 
ao final de Agosto do corrente ano. 
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Para os Pólos de Loures, Amadora e Seixal serão aceites candidaturas de 
crianças entre os 6 e os 8 anos de idade para os instrumentos disponíveis e 
com vaga em cada Pólo (lista de instrumentos disponível na ficha de 
candidatura).  
  
Prazo de inscrição - Pólos de Loures, Amadora e Seixal 2 a 19 Maio 
Prazo suplementar com multa de €25 – 1ª semana após o fim do prazo 
 
Custos: 
 
A inscrição para prova de admissão ao Curso Básico e Secundário de Música é 
gratuita. 
 
As inscrições para prova de admissão ao Curso de Iniciação Musical- Sede e 
Pólos têm o custo de €7. O pagamento será efetuado diretamente nos 
Serviços de Administração Escolar. As inscrições só serão consideradas válidas 
depois de efetuado o pagamento. 
 
Documentação necessária 
 
-Ficha de candidatura preenchida (é obrigatório o preenchimento de todos os  
 campos); 
-Cópia do BI ou Cartão de Cidadão; 
-Declaração de matrícula da escola do ensino regular. 
 
DIA  DO  CANDIDATO  –  31  de  Março    
(Novos  alunos  candidatos  aos  Cursos  Secundário  e  Profissional)  

06  a  28  de  Março  –  pedido  a  realizar  na  ficha  de  candidatura.  
29  de  Março  -  Será  afixada  (placard  e  internet)  lista  nominal  dos  interessados.    
30  de  Março  –  Os  candidatos  deverão  confirmar  no  dia  a  sua  presença  através      
                                                  do  e-mail  diadocandidato@emcn.edu.pt  

    

 
 
Datas das Provas para os candidatos inscritos na 1ª Fase: 
SEDE 
 
6 de MAIO –  Prova de instrumento, canto e composição para todos os 

candidatos.  
 
13 de MAIO – Prova de Instrumento para candidatos aos Cursos  

Secundários de Instrumento e Canto (em função do nº de 
candidatos, a confirmar pelas convocatórias). 
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20 de MAIO - Prova de Formação Musical para os candidatos aos Cursos  
                    Básicos e de Iniciação Musical, de acordo com o respetivo  
                    regulamento. 
 
27 de MAIO - Prova de Formação Musical para os candidatos aos Cursos  
                    Secundários de Instrumento, Canto, Composição e Cursos          
                    Profissionais, de acordo com o respetivo regulamento. 
 
PÓLOS – Amadora, Loures e Seixal - Provas a realizar em junho, em calendário 

a afixar. 
  
 
 
 
Publicação das Convocatórias 
 
As convocatórias, com informação de dias e hora de prova por candidato, 
serão publicadas na página da EMCN na internet e afixadas no placard do 
corredor dos Serviços de Administração Escolar no mínimo 48 horas antes da 
data da prova. 
 
Os candidatos devem consultar as convocatórias pois NÃO serão 
contactados, nem por telefone, nem por e-mail informando das 
datas e horas de prova. 
 
Caso não constem nas convocatórias deverão contactar de 
imediato os Serviços Administrativos no dia da afixação, por 
forma a viabilizar a sua prestação de provas. 
 
Não serão dadas informações por telefone. 
 
 
2ª FASE DE CANDIDATURA –  Transferências e Mudanças de Curso  
 
Após conhecimento da avaliação final e até 15 de Julho de 2016, 
condicionado às vagas existentes. 
 
Documentação necessária: 
 
-Ficha de candidatura preenchida (é obrigatório o preenchimento de todos os  
 campos); 
-Cópia do BI ou Cartão de Cidadão; 
- Declaração de matrícula da escola do ensino regular; 
-Declaração de avaliações obtidas, no 3º período, na escola de música. 
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Publicação das Convocatórias 
 
As convocatórias, com informação de dias e hora de prova por candidato, 
serão publicadas na página da EMCN na internet e afixadas no placard do 
corredor dos Serviços de Administração Escolar no mínimo 48 horas antes da 
data da prova. 
 
Os candidatos devem consultar as convocatórias pois NÃO serão 
contactados, nem por telefone, nem por e-mail informando das 
datas e horas de prova. 
 
Caso não constem nas convocatórias deverão contactar de 
imediato os Serviços Administrativos no dia da afixação, por 
forma a viabilizar a sua prestação de provas. 
 
Não serão dadas informações por telefone. 
 
 
Lisboa, 02 de março de 2017      
 
 
 

A Diretora 
 
 

_____________________ 
 

      Ana Mafalda Pernão 


