
Prorrogação de Prazos - Edital nº: 04/2019 FCB

Edital de Seleção de Músicos Para a Big Band Brusque  - Temporada

2019

EDITAL nº: 04/2019 FCB 

A Fundação Cultural  de Brusque, através deste documento,  prorroga os prazos

para entrega de inscrições, a divulgação do resultado da primeira etapa, bem como a data

das audições do Edital nº: 04/2019 FCB de Seleção de Músicos Para a Big Band Brusque

- Temporada 2019, conforme segue: 

Onde se lê: 

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  14  de agosto de 2019 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.

……….

11.8 - A divulgação dos resultados da primeira etapa será feita no dia 19 de agosto de

2019 pela Imprensa Oficial do Município, e no site da Fundação Cultural.

……………….

11.11 - Segunda etapa: audições – dias 22 e 23 de agosto de 2019.

Leia-se: 

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  19 de agosto de 2019 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.

……………

11.8  - A divulgação  dos  resultados  da  primeira  etapa,  bem  como  dos  horários  das

audições por instrumento será feita no dia 20 de agosto de 2019 pela Imprensa Oficial do

Município, e no site da Fundação Cultural.  

…………………….

11.11 - Segunda etapa: audições –  dia 23 de agosto de 2019 das 08:00 até 18:00

horas  , conforme cronograma de instrumentos divulgado juntamente com o resultado da  

primeira etapa.

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital 04/2019 FCB.

Brusque, 14 de Agosto de 2019.
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Coordenador – Fundação Cultural de Brusque


