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PALCOPARANÁ 

Serviço Social Autônomo  
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 01/2017  

BAILARINAS E BAILARINOS 

EDITAL Nº 02/2017 – RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA 
 

A Presidente do Serviço Social Autônomo PALCOPARANÁ, no uso legal de suas atribuições, torna pública a 
presente retificação, informando o que segue: 

 

1.  No item 2 – DOS CARGOS, altera-se os subitens abaixo, conforme segue: 

Onde se lê: 

2.3.2 Descrição Sumária do Cargo: concebem e concretizam projeto cênico em dança, realizando montagens de 
obras coreográficas; executam apresentações públicas de dança e, para tanto, preparam o corpo, pesquisarem 
movimentos, gestos, dança, e ensaiam coreografias; podem ensinar dança. 

Leia-se: 

2.3.2 Descrição Sumária do Cargo: participar de aulas, montagens e apresentações quando das programações 
artísticas a serem cumpridas e/ou realizadas pelo PALCOPARANÁ; manter-se preparado para a realização 
destas funções; contribuir para o desenvolvimento e manutenção da Cia, visando um alto nível técnico-artístico e, 
se e quando requisitado pela Diretoria Executiva, conceber e concretizar projeto cênico em dança, realizando 
montagem de obras coreográficas. 

 

2.  No item 8 – DAS PROVAS, altera-se os subitens abaixo, conforme segue: 

Onde se lê: 

8.2 Os candidatos serão avaliados por uma Banca Examinadora composta por 3 (três) membros, que avaliarão 
o conjunto de aptidões e desempenho esperado, englobando: 

a) (...) 

- Qualidade de movimento na execução e todas as atividades propostas; 
(...). 
 

Leia-se: 

8.2 Os candidatos serão avaliados por uma Banca Examinadora composta por 3 (três) membros, que avaliarão 
o conjunto de aptidões e desempenho esperado, englobando: 

a) (...) 

- Qualidade de movimento na execução de todas as atividades propostas; 

(...). 
 

3.  No item 11 – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE, altera-se os subitens abaixo, conforme segue: 

     Onde se lê: 

Em caso de empate na classificação dos candidatos, serão observados, sucessivamente, os seguintes critérios: 

(...) 
d)   maior pontuação na Etapa 2; 
e)   maior pontuação na Etapa 1; 
(...). 
 
Leia-se: 

Em caso de empate na classificação dos candidatos, serão observados, sucessivamente, os seguintes critérios: 
(...) 
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d) maior pontuação na Etapa 1; 
e) maior pontuação na Etapa 2; 
(...). 

*As demais informações permanecem inalteradas. 

 

Curitiba, 02 de junho de 2017. 
 
 

Nicole Barão Raffs de Medeiros 

Diretora Presidente do PALCOPARANÁ 
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