
Edital de Seleção de Músicos Para a Big Band Brusque  -

Temporada 2020

EDITAL nº: 01/2020 FCB 

PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE BRUSQUE, Estado de Santa Catarina, por intermédio da

Fundação Cultural de Brusque, inscrita no CNPJ sob o número 04.894.677/0001-

71, situada na Praça das Bandeiras, 77, Centro, Município de Brusque, torna público

que  fará  realizar  licitação  na  modalidade  CONCURSO,  em regime de  execução

indireta, com vistas a  SELEÇÃO PÚBLICA de músicos para integrar a  BIG BAND

BRUSQUE,  Temporada  2020,  para  preenchimento  de  vagas  abertas  através  de

desistências durante a temporada 2019  bem como para seleção de suplentes.  Em

conformidade com as condições e exigências neste Edital e seus anexos, que será

regido precipuamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, demais normas

aplicáveis  á  especie  e  por  este  instrumento  convocatório,  conforme  as

especificações constantes do presente Edital e seus Anexos.

RESOLVE:

Estabelecer procedimentos e tornar público o Edital de Concurso de Seleção

de músicos para Temporada 2020 da BIG BAND BRUSQUE, onde estes ocuparão

vagas abertas através de desistências de músicos selecionados na Temporada 2019

da BIG BAND BRUSQUE. 

I - OBJETIVO

1.1 - Seleção de 02 músicos, de acordo com a seguinte distribuição de vagas: 01

trombone tenor, 01 trompete, para integrarem o grupo já formado e participarem  da

temporada 2020 da Big Band Brusque.

II - COMPOSIÇÃO DA  BIG BAND BRUSQUE.



2.1 – As contratações para BIG BAND de Brusque serão as seguintes:

2.2 - Seleção de 02 músicos, de acordo com a seguinte distribuição de vagas: 01

trombone tenor, 01 trompete, para integrarem o grupo já formado e participarem da

temporada 2020 da Big Band Brusque.

III - CATEGORIAS DOS INSTRUMENTISTAS:

3.1 -   02 músicos, de acordo com a seguinte distribuição de vagas: 01 trombone

tenor, 01 trompete.

IV - ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA BIG BAND BRUSQUE.

4 - Para realizar suas Temporadas, a Big Band Brusque utilizará como unidade de

referência de trabalho o “serviço”, denominado daqui por diante como SERVIÇO.

4.1 - Cada período de trabalho da  Big Band  será considerado um SERVIÇO. A

duração de um serviço é variável, de acordo com sua natureza, mas não deverá

exceder 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos de duração.

4.2  -  A  Temporada  2020  será  composta  por  ensaios  e  apresentações  a  serem

executados de março a dezembro de 2020, com um ensaio semanal, às segundas-

feiras  no período noturno,  salvo  alterações  propostas  pela  direção da Big  Band

Brusque dentro dos períodos previstos neste edital. 

4.3 - Pode haver redistribuição de serviços, sem que haja prejuízo de programações

já estabelecidas, de acordo com novas propostas da Direção da Fundação Cultural

de Brusque.

4.4 - O número de SERVIÇOS que comporá a   Temporada 2020 deverá ser de até  

30  (trinta)   Serviços  por  músico  que  somente  participar  dos  ensaios  e  

apresentações. Os  números  de  serviços  podem  variar  de  acordo  com  o

planejamento artístico e orçamento disponível para a Temporada. Poderão ocorrer

alterações no plano de trabalho, desde que comunicadas com no mínimo 30 (trinta)

dias de antecedência da data a ser alterada.

V - PLANO DE TRABALHO



5 - Os músicos selecionados serão contratados pela Fundação Cultural de Brusque,

comprometendo-se a seguir o Plano Geral de Trabalho  (anexo 01) proposto pela

direção da Fundação e da Big Band Brusque no ato de sua contratação. Poderão

ocorrer alterações no plano de trabalho, desde que comunicadas com no mínimo 30

(trinta) dias de antecedência da data a ser alterada. 

VI - CUMPRIMENTO DOS SERVIÇOS DA BIG BAND BRUSQUE.

6 -  Os  músicos selecionados serão responsáveis  pelo  cumprimento  integral  dos

serviços propostos. Em caso de impedimento, o músico deverá pedir sua dispensa

de um programa com pelo menos 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência do

primeiro ensaio do programa em questão.

6.1 - O músico deverá participar de TODOS os serviços previstos a cada programa.

VII. DISPENSAS:

7.1  -  Não  serão  concedidas  dispensas  para  ensaio,  salvo  por  motivos  de  força

maior.

7.2 - A direção da Big Band Brusque poderá, a seu critério, conceder outros tipos

de  dispensa,  em  caráter  excepcional,  desde  que  devidamente  justificados  e

documentados e que não prejudiquem o bom desenvolvimento da programação.

7.3 - Poderão ser concedidas dispensas de serviços em caso de conflito com as

agendas de outras orquestras onde o músico trabalhe com vínculo empregatício

comprovado (Carteira de Trabalho, contrato formal) e comprovação, desde que não

exceda 10% (dez) por cento dos serviços contratados, por escrito e assinado pela

direção da outra orquestra, dos serviços que impedem o músico de comparecer ao

programa em questão.

7.4 - O total de dispensas concedidas não poderá exceder em 10% ao número de

serviços contratados. Valores com percentual acima de 0,65 serão arredondados

para um.

7.5  -  Uma  vez  dispensado,  o  músico  não  receberá  a  remuneração  relativa  ao

programa de que não participar integralmente.



7.6  -  A  Direção  da  Big Band Brusque poderá  designar  os  músicos  que foram

dispensados de  serviços,  para  outras  ações a  serem realizadas pela  Big Band

Brusque e na hipótese destes serviços não serem cumpridos, os mesmos serão

descontados dos pagamentos posteriores.

VIII – ATRASOS:

8.1 - Atrasos com mais de 30 (trinta) minutos do início do ensaio serão considerados

faltas não justificadas. Não serão aceitas saídas antecipadas dos ensaios.

IX – AUSÊNCIAS:

9.1  -  No caso de falta  não justificada a  um serviço,  este  não será  pago,  a  ser

descontada da remuneração relativa ao mês em que ocorrer a falta.

9.2  -  As  faltas  serão  consideradas  justificadas  em  casos  de  doença  (com

apresentação do atestado médico) e em casos de intimação judicial ou similar, mas

não serão pagas. 

9.3 - Atrasos ou faltas em decorrência de trânsito não serão justificadas, a não ser

em casos excepcionais, que serão analisados pela direção da  Big Band Brusque.

9.4 - Serão considerados motivos que poderão acarretar na rescisão automática do

contrato:

a) Ausência não justificada a dois ensaios ou oficinas em um mesmo programa;

b) Ausência não justificada a três ensaios ou oficinas ao longo da Temporada;

c) Ausência não justificada a um programa da Temporada;

d) Ausência não justificada a uma apresentação ou ensaio geral;

e) Ausência superior a 10% dos serviços contratados.

9.5 - Em caso de alteração do plano de trabalho com menos de 30 (trinta) dias de

antecedência,  o  músico  selecionado  poderá  -  desde  que  justificado  -  recusar  o

serviço, fazendo jus à remuneração acordada.

9.6  -  No  caso  de  haver  um  Programa  ou  Apresentação  extra,  não  previsto  no

Calendário da Temporada e que exceda o número de SERVIÇOS contratado, será



negociada a remuneração baseada no número de SERVIÇOS necessários e feito

um aditamento do contrato específico para cada ocasião.

X- INSCRIÇÕES

10 - Inscrições e documentação.

10.1 - As inscrições estarão abertas no período de 22 de janeiro de 2020 até 20 de

fevereiro de 2020.

10.2 - As inscrições serão gratuitas.

10.3 – No ato da formalização dos contratos, os selecionados deverão se apresentar

na condição de pessoa jurídica, podendo ser MEI – Microempreendedor Individual,

ME-  Micro  Empresa  e/ou  ser  representado  com  exclusividade  por  Sociedade

Empresarial.

10.4 - As inscrições serão efetuadas pessoalmente na Sede da Fundação Cultural

de Brusque, de segunda a sexta feira, das 08:00 as 12:00 horas e das 14:00 até

18:00  horas,  ou  enviadas  via  Sedex  até  o  dia  20  de  fevereiro  de  2020  para  o

endereço:  Fundação  Cultural  de  Brusque,  Rua  Germano  Scheafer,  110,  Centro,

Praça da Cidadania CEP 88350-051. O Edital estará disponível na internet através

do site  fcbrusque.sc.gov.br/editais. Outras informações poderão ser obtidas pelos

telefones (47) 3396-8113. 

10.5 - No ato da inscrição o candidato deverá entregar em envelope lacrado junto

com a ficha de inscrição fornecida em anexo a este edital a seguinte documentação:

a) Currículo resumido (máximo 500 palavras) descrevendo experiência profissional e

e se possuir, informações sobre formação específica em música;

b)  Cópia simples do RG (ou RNE para  estrangeiros)  e  CPF;)  Cópia simples de

diplomas;

d) Comprovantes de formação e atuação profissional, caso conste no currículo, tais

como: certificados, diplomas, programas ou temporadas de apresentações.

e)   Cópia  de  certidões  negativas  na  condição  de  pessoa  jurídica:  Municipal

(município de origem), Estadual, Federal. 



10.6 - Poderão se inscrever maiores de 18 anos, brasileiros, ou estrangeiros com

situação regularizada no país.

10.7  -  O  regulamento  e  os  anexos  poderão  ser  obtidos  pelo  site  da

fcbrusque.sc.gov.br/editais ou diretamente na Fundação Cultural de Brusque.

XI - SELEÇÃO

11.1 - primeira etapa: analise documental – 27 de fevereiro de 2020.

11.2 - A primeira etapa é eliminatória.

11.3 – Serão analisados os seguintes itens;

11.3.1  -  Currículo  resumido  (máximo  500  palavras)  descrevendo  experiência

profissional, formação específica em música, ou experiência musical;

11.3.2 - Cópia simples do RG (ou RNE para estrangeiros) e CPF;) Cópia simples de

diplomas;

11.3.3 - Comprovantes de formação e atuação profissional, caso conste no currículo,

tais como: certificados, diplomas, programas ou temporadas de apresentações.

11.3.4 – Cópia de certidões negativas na condição de pessoa jurídica: Municipal,

Estadual, Federal. 

11.4  -  Nesta  etapa  não  serão  atribuídas  notas  sendo  o  candidato  considerado

“APROVADO” ou “NÃO APROVADO”. 

11.5 - A análise e seleção documental será realizada pela Direção da Fundação

Cultural de Brusque, um servidor do Eixo de Arte Educação da Fundação Cultural de

Brusque, um servidor Regente e um servidor designado pela Fundação Cultural de

Brusque, na qualidade de auditor do processo. 

11.6 - Poderão estar presentes um ou mais representantes do Conselho Municipal

de Cultura, na qualidade de observadores e fiscalizadores do processo, sem que

sua ausência prejudique a avaliação. 

11.7 - Divulgação dos resultados da primeira etapa.



11.8 - A divulgação dos resultados da primeira etapa será feita no dia 02 de março

de 2020 pela Imprensa Oficial do Município, e no site da Fundação Cultural.

11.9  -  Na  ocasião  será  divulgado  o  calendário  com  os  horários  e  locais  das

audições.

11.10 -  Os candidatos aprovados deverão entrar em contato com o a Fundação

Cultural  de  Brusque,  por  telefone  (47-3396  8113)  ou  email

(administrativo@fcbrusque.sc.gov.br), confirmando sua participação.

11.11 - Segunda etapa: audições – dia 06 de março de 2020.

11.12 - A segunda etapa será classificatória e eliminatória.

11.13  -  A  Banca  avaliará  os  seguintes  itens:  técnica,  musicalidade,  sonoridade,

afinação, desenvoltura na execução dos trechos musicais.

11.14 - Será atribuída uma nota de 0 a 1 para cada um dos itens.

11.15 - A nota final será a soma das notas atribuídas por cada membro da Banca

Examinadora a cada item, atingindo um máximo de 20 (vinte) pontos.

11.16 - Serão aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 15

(quinze) pontos.

11.17 - Serão avaliados os conhecimentos sobre leitura musical;

1) Pré-requisito básico: Leitura musical fluente.

2) Capacidade de executar as peças musicais em grupo e seguir a regência.

11.17 - Como critério de desempate serão consideradas as melhores notas dos itens

na ordem que se segue: desenvoltura na execução dos trechos musicais, afinação,

sonoridade, musicalidade e técnica.

11.18 - Serão selecionados 02 (músicos) instrumentistas de acordo com o descrito

no item I - objetivo, deste edital, em ordem de classificação.

11.19 - Serão ainda selecionados até 4 (quatro) suplentes por instrumento em ordem

de classificação.



11.20 - O programa para a segunda etapa - audições – As peças do programa para

as audições deste Edital e os trechos musicais de cada instrumento poderão ser

retirados  pessoalmente  no  ato  da  inscrição  e  estarão  disponíveis  no  site

fcbrusque.sc.gov.br/editais, como anexos deste Edital.

11.21 – As audições consistem em:

a) 01 Peça de livre escolha;

b) 01 Leitura a primeira vista;

c) 01 Peça do programa de audição;

d)  Improvisação  sobre  sequência  harmônica  dada  no  momento  da  prova  (não

eliminatório);

11.22 - A divulgação dos resultados finais será feita no dia 09 de março de 2020

pela  Imprensa  Oficial  do  Município,  site  da  Fundação  Cultural  de  Brusque

fcbrusque.sc.gov.br/editais.

XII - BANCA EXAMINADORA

12.1 - A banca examinadora será composta por quatro membros, como descrito a

seguir:

- 01 Regente Titular da Big Band Brusque, que presidirá a Banca;

- 01 Arte Educador de música da Fundação Cultural de Brusque. 

- 01 Especialista Acadêmico externo, convidado pela Fundação Cultural de Brusque.

- 01 Representante do Conselho Municipal de Cultura.

12.2 - Poderão ainda estar presentes, porém sem função de examinadores:

- 01 Diretor da Fundação Cultural de Brusque, como coordenador do processo de

seleção;

- 01 Representantes do Conselho Municipal de Cultura. 

XIII - CONTRATAÇÃO E REMUNERAÇÃO



13.1  -  Os  candidatos  selecionados  serão  contratados  para  integrar  a  Big Band

Brusque durante o ano de 2020, com o número máximo  de até 30 SERVIÇOS.

Poderão ocorrer alterações no plano de trabalho, desde que comunicadas com

no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência da data a ser alterada.

13.2 - O valor da remuneração unitária do serviço prevista é no valor de R$ 250,00

para cada serviço realizado.

13.3 - A remuneração será paga em parcelas mensais entre os meses de março a

dezembro de 2020, de acordo com a programação da Temporada 2020 com valor

correspondente ao número de serviços prestados em cada etapa, a ser comunicado

no plano geral de trabalho, podendo ocorrer descontos conforme já descrito neste

regulamento.

13.4 - Para pagamento de cada parcela deverá ser emitida Nota Fiscal Eletrônica de

Serviços em dia útil posterior a realização de ensaio, oficinas ou concerto mensal ou

último dia de cada mês, sendo que o pagamento da última parcela será feito após a

realização da última apresentação da Temporada. O pagamento será feito em até 30

(trinta) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal pela Cultural de Brusque no

email: administrativo@fcbrusque.sc.gov.br e desde que o contratado tenha todas as

certidões requeridas vigentes.

XIV –DOCUMENTAÇÃO E CONTRATAÇÃO

14.1 - Os selecionados deverão comparecer a Fundação Cultural de Brusque, no dia

11 de março de 2020 das 08:00 até 12:00 e 14:00 até 18:00 horas, de posse da

documentação  necessária  para  contratação,  de  acordo  com a  relação  que  será

fornecida ao juntamente com o resultado final. 

14.2 - Os selecionados que não comparecerem com os documentos requeridos ou

faltando algum dos documentos,  no   período indicado,  estarão automaticamente

desclassificados.

14.3 - Caso haja desistência de selecionados, serão chamados os suplentes, por

ordem classificatória, que terão dois dias úteis, a partir de sua convocação, para

comparecer  na  Fundação  Cultural  de  Brusque,  com  a  documentação  para

contratação.



14.4  -  Os  suplentes  convocados  para  efetuarem  seus  contratos  e  que  não

comparecerem no prazo indicado no parágrafo anterior,  perderão sua vaga,  que

será oferecida ao suplente seguinte da ordem classificatória.

14.5  -  Os  selecionados  que  confirmarem  sua  participação  e  entregarem  os

documentos solicitados, assinarão seu contrato assim que cumprida a tramitação

legal.

XV - DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 - Os selecionados deverão ceder os direitos de uso de imagem para divulgação

da  BIG  BAND  Brusque  por  redes  de  TV,  mídia  em  geral  e  instrumentos  de

divulgação do Município de Brusque.

15.4  -  A  Fundação  Cultural  de  Brusque  NÃO se  responsabilizará  por  despesas

pessoais dos selecionados como transporte e alimentação.

15.5 -  Os casos omissos serão julgados pela Fundação Cultural  de Brusque em

conjunto com a Banca Examinadora.

Igor Alves Balbinot

Designado Responsável  - Fundação Cultural de Brusque

Brusque, 22 de Janeiro de 2020.

ANEXO 01

PLANO GERAL DE TRABALHO BIG BAND BRUSQUE – TEMPORADA 2020

MÊS QUANT. DE ENSAIOS QUANT.

APRESENTAÇÕES

MARÇO 2

ABRIL 3 1

MAIO 3 1



JUNHO 3 1

AGOSTO 2 2

SETEMBRO 3 1

OUTUBRO 1 2

NOVEMBRO 2 1

DEZEMBRO 1 1

 

*  Ensaios:  Prestação  de  serviço  de  até  03:30  horas  por  ensaio  - Ensaios  de

repertório  com  o  grupo  completo  da  Big  Band  nas  segundas-feiras  no  período

noturno.

* Apresentações (acontecerão em local a ser definido conforme calendário de

eventos do Município e da Fundação Cultural de Brusque): Prestação de serviço

de até 03:30 horas por dia de apresentação.

ANEXO 02

 EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE MÚSICOS PARA COMPOR A BIG BAND

BRUSQUE – TEMPORADA 2020

NOME COMPLETO DO CANDIDATO:

INSTRUMENTO MUSICAL: 

ENDEREÇO:



MUNICÍPIO: UF: CEP:

TELEFONES:
(47) 

CELULAR:
(47) 

EMAIL:

RG:

PIS: 

ÓRGÃO
EXPEDIDOR:

CPF:

BANCO (Nº e Nome) Nº DA AGÊNCIA: Nº DA CONTA BANCÁRIA:

CURRÍCULO: 

EDITAL DE SELEÇÃO DE MÚSICOS PARA A BIG BAND BRUSQUE  -

TEMPORADA 2020

EDITAL Nº: 01/2020 FCB

REGULAMENTO



I - OBJETIVO

1.1 -  Seleção de 02 músicos, de acordo com a seguinte distribuição de vagas: 01

trombone tenor, 01 trompete, para integrarem o grupo já formado e participarem  da

temporada 2020 da Big Band Brusque.

II- COMPOSIÇÃO DA  BIG BAND BRUSQUE.

2.1 - As contratações para BIG BAND de Brusque serão as seguintes:

2.2 - Seleção de 02 músicos, de acordo com a seguinte distribuição de vagas: 01

trombone tenor, 01 trompete, para integrarem o grupo já formado e participarem da

temporada 2020 da Big Band Brusque.

III- ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA BIG BAND BRUSQUE.

3 - Para realizar suas Temporadas, a Big Band Brusque utilizará como unidade de

referência de trabalho o “serviço”, denominado daqui por diante como SERVIÇO.

3.1 - Cada período de trabalho da  Big Band  será considerado um SERVIÇO. A

duração de um serviço é variável, de acordo com sua natureza, mas não deverá

exceder 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos de duração.

3.2  -  A  Temporada  2020  será  composta  por  ensaios  e  apresentações  a  serem

executados de março a dezembro de 2020, com um ensaio semanal, às segundas-

feiras  no período noturno,  salvo  alterações  propostas  pela  direção da Big  Band

Brusque dentro dos períodos previstos neste edital. 

3.3 - Pode haver redistribuição de serviços, sem que haja prejuízo de programações

já estabelecidas, de acordo com novas propostas da Direção da Fundação Cultural

de Brusque.

3.4 - O número de SERVIÇOS que comporá a   Temporada 2020 deverá ser de até  

30  (trinta)   Serviços  por  músico  que  somente  participar  dos  ensaios  e  

apresentações. Os  números  de  serviços  podem  variar  de  acordo  com  o

planejamento artístico e orçamento disponível para a Temporada. Poderão ocorrer

alterações no plano de trabalho, desde que comunicadas com no mínimo 30 (trinta)

dias de antecedência da data a ser alterada.



IV - CUMPRIMENTO DOS SERVIÇOS DA BIG BAND BRUSQUE.

4.1 - Os músicos selecionados serão responsáveis pelo cumprimento integral dos

serviços propostos. Em caso de impedimento, o músico deverá pedir sua dispensa

de um programa com pelo menos 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência do

primeiro ensaio do programa em questão.

4.2 - O músico deverá participar de TODOS os serviços previstos a cada programa.

4.3  -  O  músico  deverá  participar  de  TODOS  os  serviços  previstos  a  cada

programa.

VI- INSCRIÇÕES

6 - Inscrições e documentação.

6.1 - As inscrições estarão abertas no período de 22 de janeiro de 2020 até 20 de

fevereiro de 2020.

6.2 - As inscrições serão gratuitas.

6.3 – No ato da formalização dos contratos, os selecionados deverão se apresentar

na condição de pessoa jurídica, podendo ser MEI – Microempreendedor Individual,

ME-  Micro  Empresa  e/ou  ser  representado  com  exclusividade  por  Sociedade

Empresarial.

6.4 - As inscrições serão efetuadas pessoalmente na Sede da Fundação Cultural de

Brusque, de segunda a sexta feira, das 08:00 as 12:00 horas e das 14:00 até 18:00

horas, ou enviadas via Sedex até o dia 20 de fevereiro de 2020 para o endereço:

Fundação  Cultural  de  Brusque,  Rua  Germano  Scheafer,  110,  Centro, Praça  da

Cidadania CEP 88350-051. O Edital  estará disponível na internet através do site

fcbrusque.sc.gov.br/editais. Outras informações poderão ser obtidas pelos telefones

(47) 3396-8113. 

6.5 - No ato da inscrição o candidato deverá entregar em envelope lacrado junto

com a ficha de inscrição fornecida em anexo a este edital a seguinte documentação:



a) Currículo resumido (máximo 500 palavras) descrevendo experiência profissional e

e se possuir, informações sobre formação específica em música;

b)  Cópia simples do RG (ou RNE para  estrangeiros)  e  CPF;)  Cópia simples de

diplomas;

d) Comprovantes de formação e atuação profissional, caso conste no currículo, tais

como: certificados, diplomas, programas ou temporadas de apresentações.

e)   Cópia  de  certidões  negativas  na  condição  de  pessoa  jurídica:  Municipal

(município de origem), Estadual, Federal. 

6.6 - Poderão se inscrever maiores de 18 anos, brasileiros, ou estrangeiros com

situação regularizada no país.

6.7  -  O  regulamento  e  os  anexos  poderão  ser  obtidos  pelo  site  da

fcbrusque.sc.gov.br/editais ou diretamente na Fundação Cultural de Brusque.

VII - SELEÇÃO

7.1 - primeira etapa: analise documental – 27 de fevereiro de 2020.

7.2 - A primeira etapa é eliminatória.

7.3 – Serão analisados os seguintes itens;

7.3.1  -  Currículo  resumido  (máximo  500  palavras)  descrevendo  experiência

profissional, formação específica em música, ou experiência musical;

7.3.2 - Cópia simples do RG (ou RNE para estrangeiros) e CPF;) Cópia simples de

diplomas;

7.3.3 - Comprovantes de formação e atuação profissional, caso conste no currículo,

tais como: certificados, diplomas, programas ou temporadas de apresentações.

7.3.4 – Cópia de certidões negativas na condição de pessoa jurídica:  Municipal,

Estadual, Federal. 

7.4  -  Nesta  etapa  não  serão  atribuídas  notas  sendo  o  candidato  considerado

“APROVADO” ou “NÃO APROVADO”. 



7.5  -  A  análise  e  seleção documental  será  realizada pela  Direção da Fundação

Cultural de Brusque, um servidor do Eixo de Arte Educação da Fundação Cultural de

Brusque, um servidor Regente e um servidor designado pela Fundação Cultural de

Brusque, na qualidade de auditor do processo. 

7.6 - Poderão estar presentes um ou mais representantes do Conselho Municipal de

Cultura, na qualidade de observadores e fiscalizadores do processo, sem que sua

ausência prejudique a avaliação. 

7.7 - Divulgação dos resultados da primeira etapa.

7.8 - A divulgação dos resultados da primeira etapa será feita no dia 02 de março de

2020 pela Imprensa Oficial do Município, e no site da Fundação Cultural.

7.9 - Na ocasião será divulgado o calendário com os horários e locais das audições.

7.10  -  Os  candidatos  aprovados  deverão  entrar  em contato  com o a  Fundação

Cultural  de  Brusque,  por  telefone  (47-3396  8113)  ou  email

(administrativo@fcbrusque.sc.gov.br), confirmando sua participação.

7.11 - Segunda etapa: audições – dia 06 de março de 2020.

7.12 - A segunda etapa será classificatória e eliminatória.

7.13  -  A  Banca  avaliará  os  seguintes  itens:  técnica,  musicalidade,  sonoridade,

afinação, desenvoltura na execução dos trechos musicais.

7.14 - Será atribuída uma nota de 0 a 1 para cada um dos itens.

7.15 - A nota final será a soma das notas atribuídas por cada membro da Banca

Examinadora a cada item, atingindo um máximo de 20 (vinte) pontos.

7.16 - Serão aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 15

(quinze) pontos.

7.17 - Serão avaliados os conhecimentos sobre leitura musical;

1) Pré-requisito básico: Leitura musical fluente.

2) Capacidade de executar as peças musicais em grupo e seguir a regência.



7.17.1 -  Como critério de desempate serão consideradas as melhores notas dos

itens  na  ordem que  se  segue:  desenvoltura  na  execução  dos  trechos  musicais,

afinação, sonoridade, musicalidade e técnica.

7.18 - Serão selecionados 02 (músicos) instrumentistas de acordo com o descrito no

item I - objetivo, deste edital, em ordem de classificação.

7.19 - Serão ainda selecionados até 4 (quatro) suplentes por instrumento em ordem

de classificação.

7.20 - O programa para a segunda etapa - audições – As peças do programa para

as audições deste Edital e os trechos musicais de cada instrumento poderão ser

retirados  pessoalmente  no  ato  da  inscrição  e  estarão  disponíveis  no  site

fcbrusque.sc.gov.br/editais, como anexos deste Edital.

7.21 – As audições consistem em:

a) 01 Peça de livre escolha;

b) 01 Leitura a primeira vista;

c) 01 Peça do programa de audição;

d)  Improvisação  sobre  sequência  harmônica  dada  no  momento  da  prova  (não

eliminatório);

7.22 - A divulgação dos resultados finais será feita no dia 09 de março de 2020 pela

Imprensa  Oficial  do  Município,  site  da  Fundação  Cultural  de  Brusque

fcbrusque.sc.gov.br/editais.

VIII - BANCA EXAMINADORA

8.1 - A banca examinadora será composta por quatro membros, como descrito a

seguir:

- 01 Regente Titular da Big Band Brusque, que presidirá a Banca;

- 01 Arte Educador de música da Fundação Cultural de Brusque. 

- 01 Especialista Acadêmico externo, convidado pela Fundação Cultural de Brusque.



- 01 Representante do Conselho Municipal de Cultura.

8.2 - Poderão ainda estar presentes, porém sem função de examinadores:

- 01 Diretor da Fundação Cultural de Brusque, como coordenador do processo de

seleção;

- 01 Representantes do Conselho Municipal de Cultura. 

IX - CONTRATAÇÃO E REMUNERAÇÃO

9.1  -  Os  candidatos  selecionados  serão  contratados  para  integrar  a  Big  Band

Brusque durante o ano de 2020, com o número máximo  de até 30 SERVIÇOS.

Poderão ocorrer alterações no plano de trabalho, desde que comunicadas com

no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência da data a ser alterada.

9.2 - O valor da remuneração unitária do serviço prevista é no valor de R$ 250,00

para cada serviço realizado.

9.3 - A remuneração será paga em parcelas mensais entre os meses de março a

dezembro de 2020, de acordo com a programação da Temporada 2020 com valor

correspondente ao número de serviços prestados em cada etapa, a ser comunicado

no plano geral de trabalho, podendo ocorrer descontos conforme já descrito neste

regulamento.

9.4 - Para pagamento de cada parcela deverá ser emitida Nota Fiscal Eletrônica de

Serviços em dia útil posterior a realização de ensaio, oficinas ou concerto mensal ou

último dia de cada mês, sendo que o pagamento da última parcela será feito após a

realização da última apresentação da Temporada. O pagamento será feito em até 30

(trinta) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal pela Cultural de Brusque no

email: administrativo@fcbrusque.sc.gov.br e desde que o contratado tenha todas as

certidões requeridas vigentes.

X - Disposições gerais. 



10.1 - Os selecionados deverão ceder os direitos de uso de imagem para divulgação

da  BIG  BAND  Brusque  por  redes  de  TV,  mídia  em  geral  e  instrumentos  de

divulgação do Município de Brusque.

10.2  -  A  Fundação  Cultural  de  Brusque  NÃO se  responsabilizará  por  despesas

pessoais dos selecionados como transporte e alimentação.

10.3 -  Os casos omissos serão julgados pela Fundação Cultural  de Brusque em

conjunto com a Banca Examinadora.
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