
Nome Parecer

Antony Richard de Souza Santos Deferido.

João Gabriel do Nascimento Santos Conceição Deferido.

Jorgeleno de Jesus Cardoso

Indeferido. A banca examinadora atribuiu as seguintes notas 4,8 / 4,5 / 4,0, com as seguintes observações quanto a 
execução da peça:
- Pouco arco sem muito domínio.
- Postura rígida
- Técnica instável
- Desafinação e notas erradas

Ainda conforme o  item X - Recursos do presente Informativo: "A banca examinadora do CMSE constitui última 
instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. "
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PROCESSO DE SELEÇÃO 2022
PARA O INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA

RESULTADO DOS RECURSOS (Resultado Final)



Rafael Salomão da Silva

Indeferido. Conforme o item XIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS do presente Informativo do Processo de Seleção 
2022 para o ingresso no curso de Formação Continuada: "É de inteira responsabilidade do candidato o 
acompanhamento de todas as divulgações, convocações e avisos referentes a este processo seletivo.", dessa forma 
cabe ao candidato o verificação das datas e horários  das provas. As datas das provas constam no anexo do 
Informativo e as retificações foram publicadas no site www.cmse.com.br

Márcio Francisco Barboza dos Santos

Indeferido. A banca examinadora atribuiu as seguintes notas 4,0 / 4,0, com as seguintes observações quanto a 
execução da peça:
-  Problemas no dedilhado da escala de Si menor;
- Problemas nos valores das notas (figuras) e no andamento;
- Problema de leitura em uma voz, confundindo semínima com mínima.

Ainda conforme o  item X - Recursos do presente Informativo: "A banca examinadora do CMSE constitui última 
instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. "

Mateus dos Santos

Indeferido. As datas para solicitação de recurso quanto a lista de inscritos foi  06 e 07 de Dezembro de 2021 e 
durante todo o processo a coordenação do Processo Seletivo esteve atenta as solicitações e contato dos candidatos 
. Ainda conforme o item XIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS do presente Informativo do Processo de Seleção 2022 
para o ingresso no curso de Formação Continuada: "É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento 
de todas as divulgações, convocações e avisos referentes a este processo seletivo.", dessa forma cabe ao 
candidato o verificação das datas e horários das provas. 

Aracaju (SE), 30 de dezembro de 2021




