EDITAL 001/2017
SELEÇÃODE ALUNOS MÚSICOS BOLSISTAS DA BANDA CONCERTO DA ESCOLA DE MÚSICA
PROFESSOR VALDECI MAIA - (BCEM)
LEI Nº 2724/2015.
A Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, através da Fundação Municipal de Cultura, em
conformidade com a Lei nº2724, de 23 de abril de 2015, junto à comissão deste edital,
nomeada através da portaria expedida pela Fundação de Cultura nº 951/2017, com a
finalidade de selecionar alunos músicos para a Banda Concerto da Escola de Música Prof.
Valdeci Maia, na categoria de aluno bolsista, para o ano de 2017, institui este edital que
regulamenta o teste de admissão, conforme DECRETO nº12133 de 13 de agosto de 2015.
1. DO OBJETO
1.1 - Constitui objeto do presente edital a seleção de 10 alunos músicos bolsistas para a
Banda Concerto da Escola de Música Valdeci Maia - edição 2017.
1.2 - Os alunos selecionados como bolsistas terão direito ao auxílio financeiro de 2.000,00
(dois mil reais) divididos em 9 parcelas iguais e consecutivas de R$ 222,22 (duzentos e
vinte dois reais e vinte e dois centavos).
1.3- As despesas do presente Edital correrão por conta da dotação consignada no
orçamento da Fundação Municipal de Cultural de Rio Negrinho. ORGÃO: 17 (Fundação
Municipal de Cultura), UNIDADE: 01 (Fundação Municipal de Cultura) ATIVIDADE: 2.175
(Manutenção da Banda Concerto da Escola de Música), RUBRICA ORÇAMENTÁRIA:
3.3.90.00.00.00.00.00 0001.
2. CRONOGRAMA
18/01/17 a 06/02/17
08/02/17
11/02/17
14/02/17
16/02/17 a 17/02/17
21/02/17
22/02/17
02/03/17

Prazo de inscrição
Homologação das inscrições e divulgação dos horários das provas
Avaliações (cada candidato deverá verificar o seu horário de prova)
Resultado dos selecionados
Prazo para recursos
Resultado final
Homologação dos selecionados para Banda Concerto edição 2017
Início da Temporada

Obs. A data de início da temporada 2017 poderá ser alterada de acordo com a
necessidade de ajustes administrativos da Fundação Municipal de Cultura.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1 - As inscrições serão realizadas no período de 18/01/2017 a 06/02/17, através do
preenchimento do Formulário de Inscrição e entrega dos documentos dos itens 3.6, 3.7 e
4,2 o qual deverão ser entregues até as 17hs do dia 06 de fevereiro, na sede da Fundação
Municipal de Cultura (Piso Superior da rodoviária) ou na Escola de Música – Prof. Valdeci
Maia.
3.2 - Caso prefira enviar o formulário de inscrição por correio eletrônico, poderá fazê-lo
através do e-mail: cultura@rionegrinho.sc.gov.br. O candidato que optar por essa
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modalidade, deverá digitalizar (escanear) e enviar os documentos solicitados no item 3.1,
preencher a declaração de autenticidade dos documentos, assinar, digitalizar e enviar.
3.3 - O formulário de inscrição e a declaração de autenticidade dos documentos estão
disponíveis no site: www.rionegrinho.sc.gov.br/e/fundacao-municipal-cultura. O
candidato deverá imprimir em folha A4, com todos os itens preenchidos, ou poderá
retirar pessoalmente os formulários na Escola de Música Prof. Valdeci Maia ou na sede da
Fundação de Cultura (anexo a rodoviária).
3.4 - A Prefeitura de Rio Negrinho e a Fundação Municipal de Cultura não se
responsabilizam por inscrições não efetivadas por motivos de ordem técnica, falhas de
comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, divergência de horário ou
outros fatores que impossibilitem a transferência de dados via correio eletrônico.
3.5 - Não será cobrada taxa de inscrição.
3.6 - Caso o candidato não preencha algum item, sua inscrição poderá ser anulada.
3.7 - A Fundação Municipal de Cultura não se responsabiliza por inscrições não efetivadas
por motivos de atraso na entrega ou entrega em local não mencionado do item 3.1
3.8 - O candidato para efetivar sua inscrição deverá anexar a sua inscrição, declaração de
estudos/vínculo acadêmico, podendo ser:
3.8.1 Declaração de matrícula em instituição de ensino regular na área da música;
3.8.2 Declaração oficial de conclusão de curso em instituição de ensino regular na
área da música;
3.8.3 Declaração de conclusão de curso ou de matrícula na escola de Música Valdeci
Maia – Rio Negrinho/SC.
3.8.4 Comprovante de matrícula em curso de nível superior na área da música –
Licenciatura ou Bacharelado;
3.8.5 Diploma ou declaração de conclusão de curso de nível superior - ou PósGraduação - na área da música – Licenciatura ou Bacharelado.
3.9 - O candidato para efetivar sua inscrição deverá anexar a sua inscrição, declaração que
está cursando o ensino médio (2º grau) ou diploma de conclusão.
4. PRÉ-REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO
4.1 - Ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos completos até o prazo final de inscrição.
4.2 - Possuir documento de identificação com foto. Apresentar à banca examinadora no
dia das avaliações. (Original ou fotocópia autenticada)
4.3 - Estar estudando música ou apresentar certificado/diploma de formação musical.
4.4 - Estar cursando o Ensino Médio (antigo 2º grau), ou diploma de conclusão do mesmo.
Disponibilidade de horários para os ensaios e apresentações.
5. DAS VAGAS
5.1 - Estão disponíveis 10 vagas que serão distribuídas nos seguintes instrumentos:
5.1.1 1Clarinete
5.1.2 1Saxofone alto
5.1.3 1 Saxofone tenor
5.1.4 1Trompete
5.1.5 1Trombone tenor
5.1.6 1 Trombone baixo
5.1.7 1Tuba
5.1.8 2Euphoniuns (Bombardino)
5.1.9 1Percussão
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Observação: De acordo com o número de candidatos inscritos e aprovados nas
avaliações, as vagas poderão ser redistribuídas para um melhor equilíbrio quantitativo
instrumental, garantindo as vagas disponibilizadas.
6. LOCAL E DATAS DAS AVALIAÇÕES E ENTREVISTA.
LOCAL:
ESPAÇO CULTURAL, Rua 13 de Dezembro, 39 (Anexo ao Terminal Rodoviário – piso
superior), Centro – Rio Negrinho/SC
DATAS:
Dia: 11 de fevereiro de 2017.
Horário: das 8h00 às 17h00.
Observação: Os horários das avaliações de cada candidato inscrito serão divulgados na
sede da Fundação de Cultura de Rio Negrinho e na Escola de Música Prof. Valdeci Maia,
assim como através do site: www.rionegrinho.sc.gov.br/e/fundacao-municipal-cultura.
6.1 - O candidato deverá entregar para a banca examinadora, 2 cópias da peça de “livre
escolha”.
6.2 - Os candidatos deverão obrigatoriamente trazer suas partituras para o teste de
seleção.
6.3 - A utilização do pianista acompanhador é facultativa e será de responsabilidade do
candidato.
6.4 - O candidato deverá chegar 30 minutos antes do horário definido para a prova, a ser
divulgado no dia 08/02/2017.
7. DOS CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO
Os critérios de pontuação no teste de seleção para aluno bolsista da Banda serão os
seguintes:
7.1 - PROVA PRÁTICADE EXECUÇÃO MUSICAL
7.1.1
Leitura à primeira vista 3,0
7.1.2
Execução das músicas de confronto (concertos/estudos/peças) 4,0
7.1.3
Execução da peça/estudo de ‘livre escolha’ 3,0
TOTAL DE PONTOS: 10
7.2 - OS CRITÉRIOS DE DESEMPATE SERÃO OS SEGUINTES:
7.2.1
Participação na Banda no ano de 2016
7.2.2
Formação Musical.
7.3 - A avaliação técnica e artística será realizada por uma banca especialmente
convocada para este fim, que será composta por no mínimo dois e no máximo cinco
pessoas com trabalhos de reconhecimento público na área da música erudita;
7.4 - Cada candidato terá em média 15 minutos para sua audição, entretanto, a Banca
Examinadora tem a prerrogativa de ouvir apenas trechos das músicas requisitadas, se
assim achar suficiente para a avaliação, bem como, aumentar ou diminuir o tempo de
avaliação de cada candidato conforme a banca julgue necessário;
7.5 - A nota mínima para aprovação é 5,0. O candidato que obtiver pontuação inferior a
esta será reprovado.
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Obs. A Fundação Municipal de Cultura não disponibilizará pianista acompanhador durante
o teste seletivo para nenhum candidato.
8. DOS RECURSOS
8.1 - Após a divulgação dos resultados o candidato poderá protocolar recurso
administrativo. O uso do direito de recurso deverá ocorrer entre os dias 16 e17 de
fevereiro de 2017, das 08h00 às 17h00, e deverá ser protocolado pessoalmente, junto
à Fundação Municipal de Cultura situada na Rua 13 de Dezembro, 39 (Anexo ao
Terminal Rodoviário – piso superior), Centro – Rio Negrinho/SC, sendo considerado
intempestivo qualquer recurso fora deste prazo.
9. DOS APROVADOS
9.1 - No dia 21 de fevereiro de 2017, será divulgada a lista dos aprovados, com
publicação em Diário Oficial e através do site: www.rionegrinho.sc.gov.br/e/fundacaomunicipal-cultura
9.2 - Para assumir a vaga, os aprovados devem entregar até as 18h30 do dia 02 de
março, na sede da Fundação Municipal de Cultura (Piso Superior da rodoviária), os
seguintes documentos:
9.2.1

9.2.2
9.2.3

Dados bancários por meio da fotocópia do cartão do banco (poupança ou
conta corrente) em nome do bolsista que deverá ser o titular da conta. Não
serão aceitas contas conjuntas.
Fotocópias do RG, CPF e Comprovante de Residência;
O menor de 18 anos deverá apresentar um documento com a devida
autorização dos pais para a participação como bolsista na temporada 2017.

10. DOS ENSAIOS E COMPROMISSOS
10.1 - A Banda Concerto da Escola de Música Prof. Valdeci Maia, realizará concertos
regulares, em datas a serem informadas no início da temporada 2017 ou com no
mínimo 7 (sete) dias de antecedência. Estas datas poderão sofrer modificações de
acordo com as necessidades da Fundação Municipal de Cultura;
10.2 - Os ensaios da Banda Concerto serão realizados sempre as quintas feiras, no
horário das 19h00 ás 21h00, na sala de ensaios do Espaço Cultural – Piso Superior da
Rodoviária;
10.3 - No primeiro dia de ensaio, o aluno bolsista assinará o termo de compromisso
para temporada 2017, e se for menor de idade, o responsável o fará.
10.4 - Os aprovados deverão levar seus instrumentos musicais para as atividades que
serão realizadas neste dia;
10.5 - Os alunos bolsistas participarão semanalmente de ensaios gerais e
apresentações, observando-se a carga horária mínima prevista no regimento interno.
10.6 - Havendo necessidade de ensaios extras, estes poderão ser programados e
avisados com pelo menos 7 (sete) dias de antecedência;
10.7 - Os músicos deverão estar no local do ensaio, ao menos quinze (15) minutos
antes do horário determinado para início das atividades;
10.8 - Os atrasos com tempo superior a 15 (quinze) minutos ou sem justificativa serão
considerados falta;
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10.9 - Havendo 3 (três) faltas sem justificativa, o aluno bolsista será excluído do quadro
efetivo, perdendo seu direito à bolsa, sendo convocado outro músico para suprir a
vacância. Falta sem justificativa em concerto resultará na exclusão do músico da Banda
Concerto;
10.10 - Período de atividades: de março a novembro de 2017.
10.11 - Auxílio financeiro de 2.000,00 (dois mil reais) divididos em 9 parcelas iguais e
consecutivas de R$ 222,22 (duzentos e vinte dois reais e vinte e dois centavos).
10.12 - O auxílio financeiro só será integral se não houver nenhuma falta
10.13 - O bolsista selecionado concorda e permite a divulgação de seu nome e imagem
(fotos e vídeos) exclusivamente para a divulgação dos concertos e demais eventos da
Banda Concerto, sem qualquer ônus para sua mantenedora (Fundação Municipal de
Cultura) e com prazo indeterminado.
11.

PROVA PRÁTICA

11.1 - Para todos os candidatos será obrigatória a execução de:
11.1.1 - Uma peça ou estudo de livre escolha [trazer 2 (duas) cópias para banca].
11.1.2 - Leitura à primeira vista.
11.1.3 - Uma peça ou estudo específico para cada instrumento, de acordo com a lista
a seguir:
OBS: As partituras das peças e dos estudos de confronto que se refere o item 8.1.3,
estão disponíveis no site: www.rionegrinho.sc.gov.br/e/fundacao-municipal-cultura.
Lista de peças/estudos por instrumento:
11.1.3.1 - TROMPETE
Estudo nº 1, Marco Bordogini. Transcrição de "Melodius Etudes for Trombone",
Joannes Rochut;
Um estudo ou peça de livre escolha;
Leitura à primeira vista
11.1.3.2 - TROMBONE TENOR E EUPHONIUM (BOMBARDINO)
Estudo nº 3, Melodius Etudes for Trombone, Book 1, Joannes Rochut;
Um estudo ou peça de livre escolha;
Leitura à primeira vista
11.1.3.3 - TROMBONE BAIXO
Estudo nº 4, Melodius Etudes for Bass Trombone, Joannes Rochut;
Um estudo ou peça de livre escolha;
Leitura à primeira vista
11.1.3.4 - TUBA
Estudo nº 1, Bel Canto Studies, Marco Bordogini;
Um estudo ou peça de livre escolha;
Leitura à primeira vista
11.1.3.5 - SAXOFONE ALTO
Estudo nº 16, Método Guy Lacour;
Um estudo ou peça de livre escolha;
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Leitura à primeira vista
11.1.3.6 - SAXOFONE TENOR
Estudo nº 16, Método Guy Lacour;
Um estudo ou peça de livre escolha;
Leitura à primeira vista
11.1.3.7 - CLARINETE
Estudo nº 1, Método“32 Estudes For Clarinet”, C. Rose;
Um estudo ou peça de livre escolha;
Leitura à primeira vista
11.1.3.8 - PERCUSSÃO
Caixa-clara: Vic Firth - Snare Drum Method Book 1 - Lesson 11
Um estudo ou peça de livre escolha;
Leitura à primeira vista
Obs. Os candidatos a percussão, terão à disposição a caixa-clara, devendo trazer as
baquetas e partituras.
12. DISPOSIÇÕES FINAIS.
12.1 - O candidato poderá tirar dúvidas, em contato com a Fundação de Cultura, pelo
telefone: (47) 3644 1665.
12.2 - A permanência do candidato como bolsista, será de 9 (nove) meses, no ano de
2017, não havendo qualquer vínculo empregatício com a Escola de Música, Fundação
Municipal de Cultura ou Prefeitura Municipal de Rio Negrinho.
12.3 - Os casos omissos serão analisados pela Comissão do Edital e pela Fundação
Municipal de Cultura, com emissão de parecer.
12.4 - A inscrição do proponente configura na prévia e integral aceitação de todas as
condições estabelecidas neste EDITAL.
12.5 - Fica reservado à Fundação Municipal de Cultura e a Prefeitura Municipal de Rio
Negrinho direito de prorrogar, revogar ou anular o presente Edital, havendo motivos
ou justificativas para tais procedimentos devidamente apresentados nos autos do
processo de origem.
12.6 - Fica eleito o foro da Comarca de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, para
serem dirimidas quaisquer questões decorrentes do presente Edital.

Rio Negrinho, 18 de janeiro de 2017.

ADILSON FIGUEIREDO DE ANDRADE
Presidente da Fundação Municipal de Cultura

RICARDO DE ESPINDULA
Regente da Banda Concerto
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