FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

EDITAL 002/2016

A Diretora Presidenta da Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, do município de São José
dos Campos, nos termos disposto no artigo 37, IX da Constituição Federal, na Lei Municipal nº 6860/05, §
2º do artigo 106 e no § 1º do artigo 22 do Estatuto da Fundhas, torna pública a abertura das inscrições para
o Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação, por prazo determinado, para o cargo de
Educador Social na especialidade de Música, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, o qual se regerá observadas as seguintes disposições:

1.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1

O Processo Seletivo simplificado disciplinado por este Edital destina-se à contratação de Educador
Social na especialidade de Música, conforme item 3 para:
1.1.1 Regência de classes e turmas disponíveis durante o ano letivo de 2016 e 2017, no Eixo
Curricular/Macrocampos de Arte e Cultura;
1.1.2 Atendimento de necessidade imperiosa, devidamente justificada, surgida no prazo de validade
deste Edital.

1.2

O Processo Seletivo destina-se à Educador Social na especialidade de Música por prazo determinado
e a formação de cadastro, a serem contratados de acordo com a necessidade da administração, no
decorrer da vigência do presente processo seletivo.

1.3

Poderão se inscrever no Processo Seletivo de Educador Social na especialidade de Música
candidatos que preencherem os requisitos definidos no item 4 deste Edital.

2.

DAS INSCRIÇÕES

2.1

As inscrições serão realizadas na Sede da Fundação Hélio Augusto de Souza, situada na Rua
Santarém, 560, Parque Industrial, São José dos Campos – SP, das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às
16h30, no período descrito no item 13 - Cronograma.

2.2

No ato do protocolo da inscrição, o candidato deverá apresentar obrigatoriamente:
 Documento de identidade original e cópia, permanecendo cópia no ato da inscrição;
 Foto 3x4 recente;
 Ficha de inscrição (anexo I);
 Declaração de entrega de documentos pessoais e títulos (anexo II) entregues em envelope
tamanho A4 a ser lacrado após conferência, sob pena de indeferimento;
 Comprovante de escolaridade. Serão aceitos apenas os documentos emitidos por Instituições
devidamente autorizadas pelo órgão competente. Declarações serão aceitas somente se
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forem recentes (no máximo 60 dias) e emitidos por Instituições devidamente autorizadas pelo
órgão competente.
 Comprovante de experiência profissional, que poderá ocorrer mediante documentos descritos
no item 4.3.1.
2.2

Todos os anexos deverão ser preenchidos em letra de forma ou digitados em fonte Arial ou Times
New Romam.

2.3

Nenhum dos documentos de inscrição apresentados à comissão do Processo Seletivo poderá conter
emendas e/ou rasuras, sob pena de eliminação do candidato.

3.

DO CARGO, NÚMERO DE VAGAS, CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO
ÁREA DE ATUAÇÃO

VAGA(S)

Educador Social de Música
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CARGA HORÁRIA

VENCIMENTO

40 horas semanais

R$ 1.970,12

4.

DOS REQUISITOS

4.1

Ensino Médio Completo

4.2

Registro na Ordem dos Músicos do Brasil

4.3

Experiência profissional de, no mínimo, 6 meses em educação/instrução musical, fanfarra ou banda
marcial.
4.3.1 A comprovação da experiência profissional poderá ser feita mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
 CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social (cópia da página de identificação e de
registro de contrato)
 Contrato de

Trabalho ou Declaração de Instituição de Ensino de Música ou

empresa/instituição na qual prestou serviço informando data de início e término do contrato,
contendo o carimbo da escola ou empresa/instituição e devidamente assinada pelo gestor.
4.4

Os candidatos deverão possuir:
 Competência na área de trabalho;
 Adequação e dinâmica para realizar atividades educativas com crianças, adolescentes e
jovens;
 Conhecimento musical teórico e prático;
 Capacidade de organização, responsabilidade, compromisso, assiduidade e pontualidade;
 Conhecimento de ordem unida e evoluções;
 Conhecimento de organização e manutenção de instrumentos de sopro (metais);
 Conhecimento da formação e disposição dos instrumentos dentro de uma fanfarra;
 Disponibilidade de tempo, conforme descrito neste Edital;
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5.

DAS FUNÇÕES

5.1

Desenvolver e promover, no contraturno escolar, atividades e/ou oficinas socioeducativas com
crianças e adolescentes, por meio de atividades de iniciação musical visando o desenvolvimento
integral nos aspectos afetivo, cognitivo, físico e social.

6.

DAS ATRIBUIÇÕES

6.1

Constitui atividade da função de Educador Social na especialidade de Música:
 Desenvolver atividades de interação, pertinentes ao Eixo Curricular/Macrocampo Arte e Cultura,
por meio de regência de classes e turmas de crianças e adolescentes de 6 a 18 anos;
 Planejar, desenvolver, acompanhar e intervir nas atividades internas e externas do Eixo
Curricular/Macrocampo e as relacionadas à formação de hábitos e atitudes, durante as refeições,
nas atividades diversas, lazer e momentos destinados à higiene;
 Elaborar projetos e planos de trabalho por área para alcançar os resultados esperados, conforme
diretrizes da instituição;
 Registrar todas as etapas do processo de desenvolvimento do projeto/plano de trabalho por
área, segundo diretrizes da instituição;
 Participar das reuniões e dos processos formativos determinados pela instituição
 Zelar e contribuir com a garantia de direitos das crianças e adolescentes;
 Zelar pelos bens patrimoniais da instituição.
 Responsabilizar-se pelos instrumentos durante os períodos de ensaios e apresentações;
 Participar de eventos e comemorações organizados pela Fundhas e outros, quando convidados;
 Aplicar cadências rítmicas de forma harmoniosa;
 Estimular o desenvolvimento de atitudes positivas de convivência, participação e protagonismo
e, ampliação de saberes;
 Orientar e ensinar técnicas musicais individuais e/ou em grupo com instrumentos específicos,
conforme requisitos.

7.
7.1

DA SELEÇÃO
O processo seletivo constará de três etapas que serão:
 Prova Escrita
 Prova de Títulos
 Prova Prática

7.2

Etapa 1 – A Prova Escrita visa avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário para
o desempenho das atribuições da função.
7.2.1 Prova Escrita - constará 20 questões objetivas e uma produção escrita, conforme anexo III.
Cada questão objetiva valerá 1,0 ponto e a produção escrita valerá 20 pontos. No caso de não
comparecimento nesta etapa o candidato será desclassificado.
7.2.2 Será considerado aprovado na etapa 1, o candidato que obtiver pontuação igual ou superior
40% da avaliação.
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7.2.3 Para fins de análise da produção escrita serão considerados o atendimento a consigna,
conteúdos propostos e os aspectos discursivos, conforme descritos no anexo III.
7.2.4 A Prova Escrita será realizada conforme item 13, em local e horário a serem definidos em
Edital próprio, por afixação, no prédio da Administração da Sede e no site da Fundhas:
www.fundhas.org.br.
7.2.5 O candidato na data da prova deverá comparecer munido de lápis, borracha, caneta
esferográfica azul ou preta e documento de identificação com foto.
7.3

Etapa 2 – A Prova de Títulos terá caráter classificatório (análise de currículo comprovado).

7.4

A análise curricular compreende:
 Investigação da veracidade das informações contidas nos currículos e da documentação
apresentada;
 Atribuição de pontuação pelos títulos apresentados, que será realizada com base nos critérios
definidos e indicados no quadro I;
 A pontuação alcançada na prova de títulos será somada ao número de pontos obtidos na prova
escrita e na prova prática.
Quadro I – Prova de Títulos

ESPECIFICAÇÃO

QTD. MÁXIMA
A SER
APRESENTAD
A

Curso na área de Musicalização com carga
horária mínima de 20 horas (1,0 pontos
06
para cada 20 horas)
Comprovação de participação como
membro / musicista em festivais abertos,
06
concursos ou campeonatos de bandas e
fanfarras (1,0 pontos por cada atuação)
Experiência como membro/musicista de
fanfarra ou banda marcial ou musical (0,20
30 MESES
pontos por cada mês)
Experiência como regente titular de fanfarra
ou banda marcial ou musical (0,25 pontos
48 MESES
por cada mês)
QUANTIDADE MÁXIMA DE PONTOS
7.5

QTD. DE
PONTOS POR
TÍTULOS

PPONTUAÇÃO
MÁXIMA

1,0 / 20 HORAS

6,0

1,0 POR
ATUAÇÃO

6,0

0,20 / MÊS

6,0

0,25 / MÊS

12,0
30,0

Etapa 3 – A Prova Prática objetiva avaliar o grau de conhecimento e as habilidades do candidato por
meio de demonstração prática das atividades inerentes a função, respeitando-se o conteúdo
programático descrito no presente Edital.
7.5.1 Prova Prática, que constará de realização de atividades práticas supervisionada por 03 (três)
profissionais. Os conteúdos que serão avaliados constam no anexo III. A prova Prática tem
caráter classificatório e eliminatório. A nota máxima desta etapa é de 30 pontos.
7.5.2 Será eliminado do processo seletivo o candidato que não alcançar a pontuação mínima de 40%
da prova prática.
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7.5.3 A Prova Prática será realizada na data estipulada no item 13. Cronograma, em local e horário a
serem definidos em Edital próprio, por afixação, no prédio da Administração da Sede e no site
da Fundhas: www.fundhas.org.br.
7.5.4 O candidato deverá comparecer ao local da prova, apresentando comprovante de inscrição,
RG ou outro documento oficial com fotografia, com no mínimo 20 minutos de antecedência do
horário de início.
7.5.5 O candidato deverá assinar a frequência comprovando seu comparecimento ao local da prova,
logo após a realização da prova prática.
7.5.6 A prova será individual e cada candidato terá entre 15 a 45 minutos para a realização da
mesma.
7.5.7 Será eliminado o candidato que não comparecer no local e horário da prova e/ou não
apresentar documento de identificação;
7.5.8 Caso o candidato não seja encontrado na lista de inscritos, só poderá fazer a prova se
apresentar o comprovante de inscrição, devidamente assinado e carimbado, desde que seu
nome não conste na relação de inscrições indeferidas.
7.5.9 Em caso de perda dos documentos e/ou comprovante de inscrição o candidato deverá
apresentar o Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia de Polícia.
7.5.10 A pontuação alcançada na prova escrita e de títulos será somada ao número de pontos
obtidos na prova prática.

8.

DA CLASSIFICAÇÃO

8.1

Em cada etapa do Processo Seletivo será atribuída pontuação, de acordo com o desempenho do
candidato, sendo a soma total máxima de 100 pontos, distribuídos conforme anexo IV deste Edital:
8.1.1 A Prova Escrita será pontuada entre 0 a 40 pontos, conforme descrito no anexo IV. O não
comparecimento na etapa implicará em desclassificação automática. O candidato que obtiver
nota inferior a 16 pontos será desclassificado.
8.1.2 A Prova de Títulos será pontuada de 0 a 30 pontos, conforme descrito no anexo IV. O
candidato aprovado na Etapa 1 que não apresentar a documentação da Etapa 2, será
classificado apenas com a nota obtida na Prova Escrita – Etapa 1.
8.1.3 A Prova Prática será pontuada de 0 a 30 pontos, conforme descrito no anexo IV. O não
comparecimento na etapa implicará em desclassificação automática. O candidato que obtiver
nota inferior a 16 pontos será desclassificado.

8.2

Os candidatos serão classificados e aprovados por ordem decrescente de notas, somadas as
pontuações das etapas 1, 2 e 3.

8.3

Para desempate serão observados de forma sucessiva e excludente:


Maior idade;



Maior nota na Prova Prática.
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9.

DO RESULTADO

9.1

O resultado parcial da Etapa 1 será divulgado conforme data estabelecida no item 13. Cronograma,
por meio de listagem afixada no prédio da Sede da FUNDHAS, na Rua Santarém, 560, Parque
Industrial, São José dos Campos – SP, na imprensa oficial do Município e no site
www.fundhas.org.br.

9.2

O resultado parcial da Etapa 2 será divulgado conforme data estabelecida no item 13 - Cronograma,
por meio de listagem afixada no prédio da Sede da FUNDHAS, na Rua Santarém, 560, Parque
Industrial, São José dos Campos – SP, na imprensa oficial do Município e no site
www.fundhas.org.br.

9.3

O resultado parcial da Etapa 3 será conforme data estabelecida no item 13 - Cronograma, por meio
de listagem afixada no prédio da Sede da FUNDHAS, na Rua Santarém, 560, Parque Industrial, São
José dos Campos – SP, na imprensa oficial do Município e no site www.fundhas.org.br.

9.4

O resultado final do processo será divulgado conforme data estabelecida no item 13 - Cronograma
por meio de listagem afixada no prédio sede na FUNDHAS, na Rua Santarém, 560, Parque Industrial,
São José dos Campos – SP, no site www.fundhas.org.br, publicado na imprensa oficial do Município
e extrato do resultado final em jornal regional de ampla divulgação.

10.

DOS RECURSOS

10.1 Das etapas, decisões e atos da Comissão Especial, caberá recurso, devidamente protocolado e
fundamentado, ao Presidente da Comissão do Processo Seletivo de Educador Social na
especialidade de Música, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas úteis, contadas da publicação do
resultado parcial final, das 8h às 11h30 e 14h às 16h30, de segunda a sexta-feira, interposto pelo
candidato, o qual deverá ser protocolado no Setor de Recursos Humanos da Sede FUNDHAS,
situada na Rua Santarém, 560, Parque Industrial, conforme modelo constante no Anexo V, não sendo
permitida a juntada de documentos obrigatórios e vistas da Prova Escrita.
10.2 É vedada a interposição de recurso via correio, fax, e-mail, internet, telegrama ou qualquer outro meio
não especificado neste Edital.
10.3 Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso.
10.4 O recurso interposto fora dos prazos previstos no item 10.1 não será conhecido.
10.5 A Comissão do Processo Seletivo de Educador Social na especialidade de Música constitui última
instância para os recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos
adicionais.

11.

DA CONVOCAÇÃO

11.1 Durante o ano letivo de 2016 e 2017 será efetuada a atribuição de projetos, classes e turmas pela
Diretoria Especializada em Criança e Adolescentes e Divisão de Recursos Humanos.
11.2 A convocação do educador para atribuição de projetos, classes e turmas ocorrerá por meio de
telefone, telegrama ou carta com aviso de recebimento, a exclusivo critério, interesse e necessidade
da Fundhas, através da Divisão de Recursos Humanos.
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11.3 O candidato deverá apresentar toda a documentação solicitada para comprovação dos requisitos
exigíveis para investidura no cargo (originais e cópias), constantes da convocação e ficará sujeito à
aprovação em exame médico, cuja avaliação será da capacidade física e mental, de acordo com as
especificidades do cargo.
11.4 O não atendimento pelo candidato à convocação efetuada dentro do prazo estabelecido implicará em
sua desistência automática.
11.5 O candidato deverá manter atualizado o seu endereço, bem como o número de telefone para contato,
comunicando pessoalmente qualquer alteração na Divisão de Recursos Humanos da Instituição,
mediante apresentação da Carteira de Identidade ou CNH (com foto), não lhe cabendo qualquer
reclamação acaso, por sua omissão, não for possível convocá-lo.

12.

DA CONTRATAÇÃO

12.1 Os candidatos deverão satisfazer as seguintes exigências:
12.1.1 Ser brasileiro ou cidadão português com residência permanente no Brasil, na hipótese
prevista no parágrafo primeiro do art.12 da Constituição Federal.
12.1.2 Ter 18 (dezoito) anos completos, até a data da inscrição.
12.1.3 Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares.
12.1.4 Não registrar antecedentes criminais que sejam incompatíveis com o exercício das funções,
comprovado na ocasião da contratação, mediante certidão própria.
12.1.5 Não ter sofrido no exercício de função pública, penalidade por prática de atos
desabonadores;
12.1.6 Gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de deficiência física incompatível com
o exercício das funções que competem ao emprego a que concorre.
12.1.7 Comprovação de conclusão dos cursos que habilitam para a função a ser exercida.
12.1.7.1

Os Diplomas de conclusão, expedidos em língua estrangeira, somente

serão considerados se devidamente revalidados por Instituição competente na
forma da legislação vigente.
12.1.8 Não receber proventos de aposentadoria ou exercer função ou cargo que caracterizem
acumulação ilícita de proventos e cargos, na forma do artigo 37, inciso XVI, da Constituição
Federal.
12.1.9 Não exercer outro cargo, função ou emprego público, em qualquer entidade estatal, inclusive
fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, salvo nos casos de
acumulação permitida legalmente.
12.1.9.1

Para contratação, o candidato deverá apresentar declaração comprovando
compatibilidade de horário, constando dia(s) e horário(s) de trabalho.

12.1.10 Não ter mantido contrato por prazo determinado com a Fundhas, nos 06 (seis) meses
anteriores à contratação (art. 452 da CLT).
12.2 O candidato classificado, convocado e impedido de assumir a vaga em razão do artigo 452 da CLT
terá sua classificação mantida, podendo ser convocado posteriormente, após o prazo previsto pelo
artigo citado.
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12.3 Os candidatos serão contratados por tempo determinado e sob regime jurídico da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT, pelo prazo de até 6 (seis) meses, podendo ser renovadas pelo período
máximo de até 18 (dezoito) meses.

13 CRONOGRAMA
DATA

EVENTO

3/6/2016

Publicação do edital

6 a 10/6/2016

Período de inscrição

14/6/2016

Publicação da lista de inscrição indeferidos

14/6/2016

Divulgação do horário e local da Etapa 1 - Prova Escrita

19/6/2016

Etapa 1 - Prova Escrita

24/6/2016

Publicação do resultado da Etapa 1 - Prova Escrita

28/6/2016

Divulgação / Convocação para Etapa 3 - Prova Prática

3/7/2016

Etapa 3 - Prova Prática

8/7/2016
15/7/2016

Publicação do resultado da Etapa 2 – Prova de Títulos e
Etapa 3 - Prova Prática
Publicação da Homologação do Processo Seletivo

14 DAS DISPOSIÇOES FINAIS
14.1 O processo seletivo simplificado disciplinado por este Edital terá validade por um ano, contado a partir
da data de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Direção da
Fundhas.
14.2 A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas contidas neste edital, pressupondo
conhecimento integral de seus termos, não podendo alegar ignorância.
14.3 O preenchimento da ficha de inscrição é de total responsabilidade do candidato.
14.4 O candidato portador de deficiência física participará do Processo Seletivo Simplificado em igualdade
de condições com os demais candidatos, no que se refere a conteúdo, avaliação, duração, horário,
local de aplicação da prova e cumprimento às demais exigências.
14.5 A aptidão física do candidato portador de deficiência, para o exercício da atividade, será comprovada
por meio de perícia médica, a ser realizada pelo Setor de Medicina do Trabalho da Fundhas ou local
por ela indicado.
14.6 A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos documentos, verificadas a qualquer tempo, em
especial por ocasião da contratação, acarretarão na desclassificação do candidato, sem prejuízo das
demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal.
14.7 Para efeito de contratação, o candidato classificado deverá comprovar habilitação para o cargo, na
data da convocação.
14.8 O candidato não aprovado no exame médico será desclassificado do Processo Seletivo, não cabendo
recurso.
14.9 A aprovação no Processo Seletivo Simplificado não implica em obrigatoriedade de admissão,
cabendo à Fundhas, o direito de aproveitar os candidatos, observada a ordem de classificação final,
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obedecendo ao limite de vagas existentes, das que vierem a vagar e das que forem criadas,
posteriormente, durante o prazo de validade deste Processo Seletivo, a exclusivo critério, interesse e
necessidade da FUNDHAS.
14.10 Os contratos poderão ser mantidos ou encerrados de acordo com a Avaliação de Desempenho
trimestral.
14.11 Os contratos serão encerrados caso o profissional efetivo retorne de seu afastamento, para sua
função de origem, salvo se à época e a critério da Fundhas houver outra situação que enseje nova
substituição.
14.12 O candidato aprovado e admitido pelo presente Processo Seletivo Simplificado não fará jus à
concessão de anuênio e folga abonada instituída pela Portaria nº 070/2014.
14.13 Fazem parte integrante e inseparável deste Edital os Anexos I, II, III, IV e V.
14.14 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo de Educador Social na
Especialidade de Música.

São José dos Campos, 3 de junho de 2016.

VANDA DE SOUZA SIQUEIRA
DIRETORA PRESIDENTA DA FUNDHAS
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ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO: EDUCADOR SOCIAL – ESPECIALIDADE DE MÚSICA/ 2016

FOTO 3X4

I – DADOS PESSOAIS
01 – NOME (Sem abreviações):
02- ENDEREÇO:

CEP:

03 – CELULAR: ( )

04 – FIXO: (

)

05 –E-MAIL:
06 – DATA DE NASCIMENTO:
08 – SEXO:

/

/

07 – ESTADO CIVIL:

09 – NATURALIDADE:

10 –UF:

11- NOME DO PAI:
12- NOME DA MÃE:
13- IDENTIDADE:

14- ORGÃO EXPEDIDOR:

15- CPF:

II – FORMAÇÃO ACADÊMICA: (curso superior em nível de graduação, reconhecido pelo MEC)

III – CURSOS NA ÁREA DE MUSICALIZAÇÃO: (carga horária mínima de 20 horas)
NOME

CARGA HORÁRIA

IV – PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO/MUSICISTA EM FESTIVAIS ABERTOS, CONCURSOS OU
CAMPEONATOS DE BANDAS E FANFARRAS:

IV – EXPERIÊNCIA COMO MEMBRO/MUSICISTA DE FANFARRA OU BANDA MARCIAL:
TEMPO (EM
MESES)

NOME

V – EXPERIÊNCIA COMO REGENTE TITULAR DE FANFARRA OU BANDA MARCIAL:
TEMPO (EM
MESES)

NOME

VI – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL EM AÇÃO SOCIOEDUCATIVA:
INFORMAR EM ORDEM CRONOLÓGICA REGRESSIVA, até máximo de 5 anos, o tempo de atividade em ações
socioeducativas.

São José dos Campos , ____ de _______________ de 2016.

________________________________________
Assinatura do Candidato

ANEXO II
MODELO DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PESSOAIS E TÍTULOS
Eu,
_____________________________________________________________,
portador
do
RG
nº__________________________, apresento a Comissão do Processo Seletivo para Educador Social na
Especialidade de Música – Prazo Determinado, da Fundação Hélio Augusto de Souza, para fins de
comprovação dos meus dados de Identificação Pessoal e habilitação no processo.
DOCUMENTOS PESSOAIS

Títulos
ESPECIFICAÇÃO

QTD.

PONTUAÇÃO

Curso na área de Musicalização com carga horária mínima de 20
horas (1,0 pontos para cada 20 horas)
Comprovação de participação como membro / musicista em festivais
abertos, concursos ou campeonatos de bandas e fanfarras (1,0
pontos por cada atuação)
Experiência como membro/musicista de fanfarra ou banda marcial ou
musical (0,20 pontos por cada mês)
Experiência como regente titular de fanfarra ou banda marcial ou
musical (0,25 pontos por cada mês)
TOTAL DE PONTOS

São José dos Campos , ____ de _______________ de 2016.

Assinatura do Candidato: ________________________________________
Quantidade de laudas (ficha de inscrição, documentos pessoais e títulos): _____________
Responsável pela Inscrição: __________________________________________________
Obs.: As informações aqui declaradas só terão validade após verificação da Comissão do Processo Seletivo

ANEXO III

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Prova Objetiva
 Conceito geral de música e som (propriedades);
 Notação musical (figuras de valores, compassos e claves);
 Ritmo (a proposição rítmica; compasso simples e composto; Divisão Rítmica,
Divisão da unidade do tempo (grupos rítmicos);
 Sinais de notação (origem do compasso);
 Unidades de Tempo (Ritmo Binário e Ritmo Ternário);
 Conhecimento dos instrumentos de fanfarra e banda marcial;
 Conhecimento dos integrantes gerais de uma banda e linha de frente, bem como
suas atribuições;
 Relações Humanas e Liderança.

Produção Escrita
 Capacidade de expressão, uso das normas do registro formal culto da escrita
observando:
 Coerência, coesão e pontuação.
 Concordância verbal, nominal e ortografia.
 Atendimento ao tema proposto consigna.

Prova Prática
 Ordem Unida – execução de comando de ordem unida comuns à fanfarras e
bandas marciais.
 Naipes de metais – Reprodução em instrumentos sopro/metais (corneta, cornetão,
trompete, trombone e trompa de marcha) conforme indicação por partitura ou som
disponibilizado pela banca.

ANEXO IV

Itens Avaliados
Valor Máx. por
item

PONTUAÇÃO

1 por questão

20

-

20

Curso na área de Musicalização com carga horária mínima de 20 horas (1,0
pontos para cada 20 horas)

1

6

Comprovação de participação como membro / musicista em festivais
abertos, concursos ou campeonatos de bandas e fanfarras (1,0 pontos por
cada atuação)

1

6

Experiência como membro/musicista de fanfarra ou banda marcial ou
musical (0,20 pontos por cada mês)

0,2 por mês

6

Experiência como regente titular de fanfarra ou banda marcial ou musical
(0,25 pontos por cada mês)

0,25 por mês

12

ESPECIFICAÇÃO
ETAPA 1 - PROVA OBJETIVA E PRODUÇÃO ESCRITA
Prova Objetiva
Capacidade de expressão, uso das normas do registro formal culto da
escrita observando:
 Coerência, coesão e pontuação;
 Concordância verbal, nominal e ortografia;
 Atendimento ao tema proposto consigna.
ETAPA 2 - PROVA DE TÍTULOS

ETAPA 3 - PROVA PRÁTICA

Ordem Unida

15
30

Naipes de metais

15
TOTAL DE PONTOS

100

ANEXO V
REQUERIMENTO PARA RECURSO
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
Candidato:
Cargo Pretendido:
Telefone:

E-mail:

AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA EDUCADOR
SOCIAL NA ESPECIALIDADE DE MÚSICA
O PRESENTE RECURSO REFERE-SE A :
(

) ETAPA 1

(

) ETAPA 2

(

) ETAPA 3

JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO

Há documento(s) anexado(s):
(

) Sim – Quantos: ____________

(

) Não.

São José dos Campos, _______ de ________________ de 2016.

____________________________________________
Assinatura do candidato
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Área reservada para Comissão

Recurso Julgado:
(

) Deferido

(

) Indeferido.

__________________________________________
Responsável pela Análise

