
 
Executora: FUNDATEC – Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012, CEP 91410-000, Porto Alegre – RS                                                                

Informações: no site www.fundatec.org.br ou pelos fones (51) 3320-1000, para capital e DDD 51  
e 0800 035 2000, para interior e outros Estados. 

 

 

 
 

PALCOPARANÁ 

Serviço Social Autônomo  
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 02/2017  

MÚSICOS 

EDITAL Nº 05/2017 – RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA E REABERTURA DAS INSCRIÇÕES 
 

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

 

1. Altera-se nos itens 2.3 Descrição e Atribuições do cargo e 2.4 Condições de Trabalho, passando a ser como 
segue e não como constaram no Edital de Abertura: 

 

2.3 Descrição e Atribuições do Cargo 

Atribuições que poderá desempenhar durante a Carreira: 

I. Cumprir as especificações contidas no CBO (Código Brasileiro de Ocupações) para o cargo de músico. 

II. Estudar música: Aperfeiçoar-se através da audição de obras musicais; estudar instrumentos musicais; 

estudar novos recursos tecnológicos; estudar repertório; acompanhar novas propostas estéticas no campo 
musical; aperfeiçoar-se através de novas bibliografias; aperfeiçoar-se através da leitura de partituras; 

participar de eventos culturais e congressos. 

III. Pesquisar na área musical: desenvolver pesquisas em musicologia; desenvolver pesquisas em 

composição; desenvolver pesquisas em práticas interpretativas; pesquisar gêneros e estilos musicais; 
organizar e editar partituras. 

IV. Participar de comissões de seleção de músicos; Participar de comissões de seleção de obras musicais, 

quando solicitado. 

V. Elaborar, se solicitado, notas de programa; redigir encartes de CD, DVD, vídeo e similares; elaborar 

pareceres na área musical / instrumental. 
VI. Estudar e ensaiar a partitura para ajustar-se às instruções do Regente do grupo. 

VII. Acatar as orientações do Maestro, do “Spalla” e dos respectivos chefes de naipe; 
VIII. Contribuir para o melhor rendimento de seu naipe. 

IX. Liderar e coordenar os ensaios e atuar em concertos e recitais, como solista ou camerista. 

X. Transcrever ou adaptar músicas. 

XI. Corrigir e reforçar as partituras que apresentarem falhas. 

XII. Orientar a preparação de pastas com repertórios da orquestra e coral. 

XIII. Manter organizado o arquivo musical. 

XIV. Participar de programa de treinamento, quando convocado. 

XV. Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, bancas, juris, eventos, 

convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão. 

XVI. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de 

informática. 

XVII. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 
XVIII. Manter em bom estado seu instrumento musical com recursos próprios. 

 

2.4 Condições de Trabalho 

a) Carga horária: 30 (trinta) horas semanais, podendo as atividades serem exercidas no período diurno, 
noturno, finais de semana, feriados, com folgas respeitando o disposto na Consolidação das Leis do Trabalho 
– CLT e legislação atinente. 

 

2. Considerando as alterações realizadas acima, reabre-se o período de inscrição, por igual período, e altera-se o 
Cronograma de Execução do Edital de Abertura – Anexo I, passando a ser conforme segue: 
 
 

 

http://www.fundatec.org.br/
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ATIVIDADE DATA 

 
Período de Inscrições pela internet, através do site www.fundatec.org.br 

12/07 a 
10/08/2017 

 
Período para solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição 

12 a 
13/07/2017 

Resultado dos Pedidos de solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição 20/07/2017 

Período de Recurso dos Resultados dos Pedidos de solicitação de Isenção da Taxa de 
Inscrição 

21 a 
25/07/2017 

Resultado dos Pedidos de solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição após Recurso 02/08/2017 

Último dia para efetuar o Pagamento do Boleto Bancário 11/08/2017 

Último dia para entrega do Laudo Médico dos candidatos inscritos para as cotas das 
Pessoas com Deficiência 

 

11/08/2017 

Último dia para entrega do Laudo Médico dos candidatos que solicitaram Condições 
Especiais para realização das Provas 

 

11/08/2017 

Edital de Publicação das Inscrições Homologadas – Lista preliminar de inscritos 17/08/2017 

 
Período de Recursos – Homologação das Inscrições 

18 a 
21/07/2017 

Resultado da Homologação das Inscrições 25/08/2017 

Publicação da Data, Hora e Local das Provas – Etapa 1 25/08/2017 

Divulgação da nominata das Bancas Examinadoras das Provas 25/08/2017 

Divulgação da Densidade de Inscritos por cargo 25/08/2017 
 
Período de Aplicação das Provas Práticas 

Entre 
04/09 e 

30/09/2017 
 

Demais etapas A definir 

 
 
  

Curitiba, 11 de julho de 2017. 
 
 

Nicole Barão Raffs de Medeiros 

Diretora Presidente do PALCOPARANÁ 
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