EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO DE MÚSICOS, POR PRAZO DETERMINADO, PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SÃO CAETANO DO SUL –
SECULT, DENTRO DO PROJETO ORQUESTRA FILARMÔNICA 2014
EDITAL Nº004/14
A Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul faz saber que, durante o período de 17 de abril a 16 de maio de
2014, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, na sede da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), localizada na
Avenida Goiás, 600, 4° andar, Bairro Santo Antônio, São Caetano do Sul, SP, estarão abertas inscrições para o
credenciamento de MÚSICOS para as ações culturais e artísticas no PROJETO ORQUESTRA FILARMÔNICA
2014, previstas no PPA 2014-2017, para o Departamento de Cultura, visando o estímulo e desenvolvimento de
ações de difusão, valorização, formação artística, cultural e de cidadania, nas seguintes condições:
1. OBJETO
1.1. O presente edital visa o credenciamento de PROFISSIONAIS interessados em prestar serviços para a
municipalidade de São Caetano do Sul, como MÚSICOS, para as ações culturais e artísticas no PROJETO
ORQUESTRA FILARMÔNICA 2014.
1.2. Serão selecionados e cadastrados os inscritos nas áreas de atuação a serem apresentadas.
1.3. Os inscritos devem comprovar conhecimento e experiência na respectiva área, observados os critérios de
aceitabilidade do currículo e de classificação descritos nos itens seguintes deste Edital.
2. INFRAESTRUTURA E RECURSOS MATERIAIS
2.1.

A Secult fará a divulgação e mediação referente aos locais de ensaios e apresentações.

2.2.
Demais equipamentos, materiais de consumo e outras demandas serão tratados caso a caso durante o
planejamento e organização do PROJETO ORQUESTRA FILARMÔNICA 2014.
3. DAS EXIGÊNCIAS GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO
3.1. Serão admitidos a participar da presente seleção os cidadãos com registro profissional,
graduação/licenciatura/técnico ou experiências comprovadas nas áreas artísticas, que apresentarem perfis
compatíveis com os objetivos e natureza das ações do projeto, e que manifestem interesse em fazê-lo, nos termos
deste Edital.
3.2. Não poderão se inscrever servidores pertencentes aos quadros de funcionários desta Prefeitura e/ou
prestadores de serviços de empresas terceirizadas vinculadas ao Poder Público.
4. DOS INSTRUMENTOS E VAGAS DISPONIVEIS
Violino I (8 tutti, 1 chefe de naipe e 1 spalla)
Violino II (7 tutti e 1 chefe de naipe)
Viola (5 tutti e 1 chefe de naipe)
Violoncelo (5 tutti e 1 chefe de naipe)
Contrabaixo (3 tutti e 1 chefe de naipe)
Flauta (1ª e 2ª)
Flautim (também 3ª Flauta)
Oboé (1º e 2º)
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Corne Inglês (também 3º Oboé)
Clarinete (1º e 2º)
Clarinete Baixo (também 3ª clarineta)
Fagote (1º e 2º)
Contrafagote (também 3º Fagote)
Trompa (1ª, 2ª, 3ª, 4ª e assistente de 1ª)
Trompete (1º, 2º e 3º)
Trombone (1º, 2º e 3º)
Tuba
Tímpano
3 Percussões
Piano/Celesta
Harpa
5. DAS INSCRIÇÕES
5.1. As inscrições serão realizadas no período de _17_ de abril a 16_de maio de 2014, de segunda a sexta-feira,
das 10h às 17h, na sede da Secretaria Municipal de Cultura (SECULT), localizada na Avenida Goiás, 600, 4° andar,
Bairro Santo Antonio - São Caetano do Sul – SP, mediante a entrega de uma via constando as seguintes
informações:
5.1.1. Ficha de inscrição e anexos preenchidos e assinados (até anexo IV);
5.1.2. Informações complementares julgadas necessárias pelo proponente para a avaliação ad exemplum,
matérias jornalísticas em qualquer tipo de mídia, folders, cartazes, comprovantes de apresentações
realizadas, etc.)
5.2. A inscrição deverá ser acompanhada dos seguintes documentos:
5.2.1. Cópia simples da Identidade (RG ou similar), do CPF e do comprovante de residência;
5.2.3. Currículo artístico, que comprove a experiência e eventual formação específica, demonstrando
estar o proponente apto a desenvolver atividades como MÚSICO. Anexar, se houver, cópia do registro
profissional, graduação/ licenciatura/técnico, certificados, etc.;
5.2.4. Declaração do proponente de que tem ciência de que o processo seletivo para integrar o presente
programa não gera vínculo empregatício com esta municipalidade;
5.2.4.1. O músico ficará disponível para eventos realizados pela Secretaria de Cultura – Projeto
Orquestra Filarmônica 2014, e perceberá remuneração individualizada por ensaio/concerto realizado,
conforme remuneração determinada neste edital.
5.3. A SECULT rejeitará as inscrições que não estejam nos termos deste Edital.
6. COMISSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO
6.1. A análise e a seleção dos projetos serão realizadas por uma Comissão Especial de Julgamento, nomeada por
Portaria, composta de três maestros convidados e ainda de um representante da Secretaria de Cultura, que
atestará a imparcialidade e impessoalidade do procedimento de seleção.
6.2. Os membros da Comissão Especial de Julgamento para seleção dos candidatos não poderão ter quaisquer
vínculos com os candidatos.
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7. DA SELEÇÃO E DOS CRITÉRIOS
7.1. A Comissão de Seleção avaliará e classificará os inscritos, considerando as exigências especificadas neste
Edital.
7.1.1. Serão utilizados os seguintes critérios para seleção dos proponentes:
7.1.1.1. Audição a ser realizada nas seguintes datas:
• Dia 20 de maio de 2014, terça-feira
08h: violinos
13h: violoncelos
15h: violas e contrabaixos

• Dia 21 de maio de 2014, quarta-feira
08h: flautas, flautim, oboés, corne-inglês, clarinetes, clarinete baixo, fagotes e contrafagote
13h: trompas, trompetes trombones e tuba
15h: percussão

Local da audição: Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho
Alameda Conde de Porto Alegre, 840 - Bairro Santa Maria – São Caetano do Sul

7.1.1.2. A seleção do candidato se dará ao final, pela maioria dos votos técnicos dos maestros que compõe a
Comissão Especial de Julgamento.

7.2. Repertório/conteúdo para testes (audição)
I - A Comissão Especial de Julgamento reserva-se o direito de não ouvir integralmente as obras e/ou o
repertório aqui relacionados. A eventual interrupção não caracterizará aprovação ou desaprovação do
candidato, mas apenas revelará ter a banca já obtido os elementos suficientes para seu imparcial
julgamento.
II - Caberá exclusivamente ao candidato a obtenção das partituras, tanto das peças de confronto quanto
dos excertos orquestrais.
III - O preenchimento ou não das vagas disponíveis ficará a critério da comissão de seleção.
IV - A inscrição do candidato caracteriza a aceitação tácita destas normas.
7.2.1. Violino I
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Peça de confronto:
Spalla
1º movimento de um dos seguintes concertos:
Sibelius – Concerto para violino em ré menor
Tchaikovsky – Concerto para violino em ré maior
Brahms – Concerto para violino em ré maior
Chefe de naipe e tutti
1º movimento de um dos seguintes concertos para violino de Mozart:
Concerto nº 3 em sol maior
Concerto nº 4 em ré maior
Concerto nº 5 em lá maior
Excertos orquestrais:
Spalla, chefe de naipe e tutti
Partes de 1º violino
Beethoven – Sinfonia n° 3 “Heróica” – 1° movimento
Mendelssohn – Sinfonia nº 3 “Escocesa” – 4º movimento
Leitura à primeira vista

7.2.2. Violino II
Peça de confronto:
1º movimento de um dos seguintes concertos para violino de Mozart:
Concerto nº 3 em sol maior
Concerto nº 4 em ré maior
Concerto nº 5 em lá maior
Excertos orquestrais:
Partes de 2º violino
Beethoven – Sinfonia n° 3 “Heróica” – 1° movimento
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Mendelssohn – Sinfonia nº 3 “Escocesa” – 4º movimento
Leitura à primeira vista

7.2.3. Viola
Peça de confronto:
Chefe de Naipe
1º movimento de uma das seguintes peças:
Stamitz – Concerto para viola em ré maior
Hoffmeister – Concerto para viola em ré maior
Tutti
J. Christian Bach – Concerto para viola em dó menor – 1º movimento
Excertos orquestrais:
Chefe de naipe e tutti
Beethoven – Sinfonia n° 3 “Heróica” – 4° movimento
Beethoven – Abertura Coriolano
Leitura à primeira vista

7.2.4. Violoncelo
Peça de confronto:
Chefe de Naipe
Um movimento de uma das Suítes para violoncelo de Bach
1º movimento de um dos seguintes concertos:
Dvořák – Concerto para violoncelo em si menor
Schumann – Concerto para violoncelo em lá menor
Tutti
Um movimento de uma das Suítes para violoncelo de Bach
Excertos orquestrais:
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Chefe de naipe e tutti
Mendelssohn – Sinfonia nº 3 “Escocesa” – 2º movimento
Beethoven – Abertura Coriolano
Leitura à primeira vista

7.2.5. Contrabaixo
Não há peça de confronto
Excertos orquestrais:
Beethoven – Sinfonia n° 5 – 2° movimento compassos 114-123 (ou da letra C até fermata)
Beethoven – Sinfonia n° 5 – 3° movimento
Mendelssohn – Sinfonia nº 3 “Escocesa” – 2º movimento
Leitura à primeira vista

7.2.6. 1ª e 2ª Flauta
Peça de Confronto
Mozart – Concerto para Flauta e Orquestra em sol maior ou em ré maior – 1º movimento
Excertos Orquestrais
Parte de 1º flauta
Mendelssohn – Sinfonia nº 3 “Escocesa” – 2º movimento
Dvořák – Sinfonia nº 9 – 1º movimento

7.2.7. Flautim (3ª Flauta)
Peça de Confronto
Mozart – Concerto para Flauta e Orquestra em sol maior ou em ré maior – 1º movimento
Excertos Orquestrais
Parte de flautim
Tchaikovsky – Sinfonia nº 4 – 3º movimento
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Beethoven – Sinfonia nº 5 – 4º movimento (até o Presto)

7.2.8. 1º e 2º Oboé
Não há peça de confronto
Excertos orquestrais
Parte de 1º oboé para todos
Bach – Concerto de Brandenburgo n° 1 – 1° e 3° movimentos
Beethoven – Sinfonia nº 3 “Heróica” – 2º movimento
Mendelssohn – Sinfonia nº 3 “Escocesa” – 2º movimento
Leitura à primeira vista

7.2.9. Corne Inglês (3º Oboé)
Não há peça de confronto
Excertos orquestrais:
Parte de 1º oboé
Bach – Concerto de Brandenburgo n° 1 – 1° e 3° movimentos
Parte de corne inglês
Dvorák – Sinfonia n° 9 “Do Novo Mundo” 2° movimento
Ravel – Bolero (solo)
Leitura à primeira vista

7.2.10. 1º e 2º Clarinete
Peça de confronto:
Mozart – Concerto para clarinete em lá maior – 1º movimento
Excertos orquestrais:
Parte de 1º clarinete para todos
Mendelssohn – Sinfonia nº 3 “Escocesa” – 2º movimento
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Brahms – Sinfonia n° 1 – 3° movimento
Leitura à primeira vista

7.2.11. Clarinete baixo (3º Clarinete)
Peça de confronto:
Mozart – Concerto para clarinete em lá maior – 1º movimento
Excertos orquestrais:
Parte de clarinete baixo
Tchaikovsky – Suite do balé “O Quebra-Nozes” – Dansa Russa (Trepák)
Mahler – Sinfonia nº 1 – 2º movimento

7.2.12. 1º e 2º Fagote
Não há peça de confronto
Excertos orquestrais:
Parte de 1º fagote para todos
Tchaikovsky – Sinfonia nº 4 – 4º movimento
Mendelssohn – Sinfonia nº 3 “Escocesa” – 2º movimento
Ravel – Bolero – solo (do n° 2 ao n° 3 de ensaio)
Leitura à primeira vista

7.2.13. Contrafagote (3º Fagote)
Não há peça de confronto
Excertos orquestrais:
Parte de 1º fagote
Mendelssohn – Sinfonia nº 3 “Escocesa” – 2º movimento (parte de 1º fagote)
Parte de contrafagote
Richard Strauss - Don Juan – até 1º compasso de B
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Brahms – Sinfonia nº 1 – 1º movimento (da letra E de ensaio até a casa 1)
Leitura à primeira vista

7.2.14. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª Trompa e assistente de 1ª Trompa
Peça de confronto:
Trompas 1 e 3 e assistente de 1ª
Mozart – Concerto para trompa nº4 em mib maior– 1º movimento
Trompas 2 e 4
Mozart – Concerto para trompa nº3 em mib maior – 1º movimento
Excertos orquestrais:
Parte de 1ª trompa para todos
Beethoven – Sinfonia n° 6 “Pastoral” – 2° movimento
Beethoven – Sinfonia n° 5 – 3° movimento
Leitura à primeira vista

7.2.15. 1º, 2º e 3º Trompete
Peça de confronto:
Alexander Arutunian – Concerto para trompete e orquestra – 1º movimento
Excertos orquestrais:
Parte de 1º trompete para todos
Mussorgsky – Quadros de uma Exposição – Promenade
Dvorák – Sinfonia nº 9 – 4º movimento – compassos 10-25
Leitura à primeira vista

7.2.16. 1º e 2º Trombone
Ferdinand David – Concerto para trombone e orquestra – 1º movimento
Excertos orquestrais:
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Parte de 1º trombone para todos
Rossini – Abertura “Guilherme Tell”
Ravel – Bolero – solo (do n° 10 ao n° 11 de ensaio)
Mozart – Réquiem – Tuba Mirum
Leitura à primeira vista

7.2.17. 3º Trombone (Trombone baixo)
Peça de confronto:
Eugene Bozza – New Orleans
Excertos orquestrais:
Wagner – A Cavalgada das Valquírias – do nº 4 ao nº 7 de ensaio
Rossini – Abertura da ópera “Guilherme Tell” – compassos 92-181
Strauss – Till Eulenspiegel – do nº 36 de ensaio até 16 compassos após nº 37
Leitura à primeira vista

7.2.18. Tuba
Não há peça de confronto
Excertos orquestrais:
Tchaikovsky – Sinfonia nº 4 – 4º movimento
Brahms – Sinfonia nº 2 – 4º movimento (a partir de O)
Mahler – Sinfonia nº 1 – 3º movimento (até o número 4 de ensaio)
Leitura à primeira vista

7.2.19. Percussão
Não há peça de confronto
Excertos orquestrais:
Beethoven – Sinfonia n° 9 – 1° movimento (tímpanos)
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Stravinsky – A Sagração da Primavera – Dança Sacra (tímpanos)
Tchaikovsky – Romeu e Julieta (pratos)
Ravel – Bolero (caixa)
Leituras à primeira vista em instrumentos diversos

7.2.20. Harpa
Não há peça de confronto
Excertos orquestrais:
Tchaikovsky – Suite do balé “O Quebra-Nozes” – Valsa das flores
Debussy – La mer

7.2.21. Piano/Celesta
Peça de confronto:
1º movimento de uma sonata para piano de Beethoven (livre escolha)
Peça de livre escolha
Uma obra (ou movimento) do repertório do romântico, do século XX ou brasileiro.
Excertos orquestrais:
Parte de piano e celesta
Stravinsky – O Pássaro de Fogo (1911)
Tchaikovsky – Suite do balé “O Quebra-Nozes” – Dança da fada açucarada

7.3. A Comissão Especial de Julgamento decidirá sobre casos omissos.
7.4. A Comissão Especial de Julgamento encaminhará o resultado do procedimento de seleção para homologação
pelo Prefeito e posterior publicação da lista de todos os selecionados, no Diário Oficial do Município, no quadro
de avisos da SECULT, e ainda no endereço eletrônico www.saocaetanodosul.sp.gov.br.
8. DOS RECURSOS
9.1. Do resultado caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da publicação da lista de selecionados,
dirigido à Comissão Especial de Julgamento, que deverá ser devidamente protocolado no endereço constante no
preâmbulo deste Edital, ou ainda pelo email cultura@saocaetanodosul.sp.gov.br, com a confirmação de
recebimento.
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9. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
9.1. Os selecionados integrarão um banco de dados, a partir do qual o Departamento de Cultura se reserva o
direito de contratar de acordo com as necessidades, demandas e verbas suplementares a este Edital, durante o
período máximo de 12 (doze) meses da aprovação.
9.2 Os nomes dos selecionados estarão disponíveis em forma de lista no site da Prefeitura Municipal de São
Caetano do Sul (www.saocaetanodosul.sp.gov.br) e na sede da SECULT a partir do dia 23 de maio de 2014,
devendo aguardar o chamado para a efetiva contratação, munido dos seguintes documentos:
9.3. Cópias do PIS/PASEP/NIT e do cadastro do ISS ou documento equivalente do município onde é cadastrado;
documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de residência.
9.4. Na falta de documentação, de manifestação ou na hipótese de desistência do interessado, a SECULT
convocará o próximo selecionado na lista final.
10. DA REMUNERAÇÃO
10.1. A remuneração dos músicos respeitará as seguintes condições:
I - Spalla e harpa
por ensaio/concerto: R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais)
II - Chefes de naipes das cordas, 1ª flauta, 1º oboé, 1º clarinete, 1º fagote, 1ª trompa, 1º trompete, 1º
trombone, tuba, tímpanos, piano/celesta
por ensaio/concerto: R$ 220,00 (duzentos e vinte reais)
III - Tutti cordas, 2ª flauta, flautim, 2º oboé, corne-inglês, 2º clarinete, clarinete baixo, 2º fagote,
contrafagote, 2ª, 3ª, 4ª e assistente de 1ª trompa, 2º e 3º trompetes, 2º e 3º trombones, percussão
por ensaio/concerto: R$ 180,00 (cento e oitenta reais)
10.2. Do valor a ser pago serão deduzidos os impostos previstos em lei.
10.3. Os valores devidos serão apurados mensalmente e pagos no mês subsequente, em até 30 (trinta) dias da
comprovação da execução dos serviços, mediante relatório de assiduidade, avaliação de cada atividade.
10.4. A SECULT será responsável pela fiscalização da efetiva execução dos projetos, através de responsável, nos
termos do artigo 67 e § 1° da Lei Federal n°. 8.666/93.
10.5. A SECULT, por meio do Departamento de Cultura, poderá remanejar horários, datas, locais e períodos, caso
necessário ou conforme interesse público.
10.6. A SECULT não se responsabilizará em hipótese alguma pelos atos, contratos ou compromissos assumidos
de natureza comercial, financeira, trabalhista ou outros, realizados pelos contratados para fins do cumprimento
dos Contratos com a Prefeitura do Município de São Caetano do Sul.
11. DAS PENALIDADES
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11.1. A inexecução parcial ou total do contrato acarretará a aplicação, nos termos do disposto na Lei Federal n°.
8.666/93, das seguintes penalidades:
I – Advertência;
II - Pela inexecução parcial: multa de até 20% do valor da parcela não executada do contrato;
III - Pela inexecução total: multa de até 30% do valor total do contrato;
IV - Para cada falta injustificada: multa de até 5% sobre o valor total, além do desconto da hora não
trabalhada.
11.2. As penalidades previstas neste item serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções previstas na
legislação que rege a matéria; são independentes, e a aplicação de uma não exclui as outras.
11.3. - O limite para falta injustificada será de 25% durante todo o período da contratação sob pena de rescisão
contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no inciso II do item 11.1.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos omissos relativos ao presente edital serão deliberados pela Comissão Especial de Julgamento.
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ANEXO I - (DEVERÁ CONSTAR NA 1º PÁGINA DO PROJETO)
FICHA DE INSCRIÇÃO
Eu, abaixo identificado e assinado como MÚSICO, de acordo com a exigência do EDITAL Nº. ___/14, venho
requerer a inscrição do PROJETO ORQUESTRA FILARMÔNICA 2014,

Nome completo do Candidato:_________________________________________________
Instrumento Musical: __________________________________________________________________
N.º RG:________________________ N.º CPF: _______________________________
N.º PIS/PASEP/NIT: _____________________________ n.ºISS:___________________________
Escolaridade:________________________________________________________________
Profissão:__________________________________________________________________
Endereço:__________________________________________________________________
Cidade:___________________________________Estado: _____________ CEP: _________
Idade:____________________ Estado Civil: ______________________________________
Telefone(s): ( ) _____________ / _________________ Cel.: ( ) _____________________
Email:________________________________Site:_________________________________
Indique os três cursos mais relevantes realizados no instrumento (em nível superior,
profissionalizante ou livre, festivais, etc.). Especifique se foram concluídos ou se estão em
andamento.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Em que outras orquestras ou quaisquer outros grupos musicais atua ou atuou e que posição
ocupa ou ocupou nestes? (spalla, chefe de naipe, 1°, 2°, etc.). Cite apenas as três mais
relevantes.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
São Caetano do Sul, _____de________________ de 2014.
_________________________________
Assinatura do Proponente
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ANEXO II
DECLARAÇÃO

Eu,________________________________________________________________________ (nome do Candidato), inscrito no CPF nº.
_________________________________ e portador da cédula de identidade RG nº.:_________________________________, declaro
que:
Estou ciente de que a presente seleção para integrar este Programa não gera vínculo
empregatício com esta municipalidade, sendo apenas remunerado por ensaio e/ou concerto
devidamente realizado, conforme remuneração determinada neste edital;
Conheço e aceito, incondicionalmente, as regras do presente edital, bem como me responsabilizo por
todas as informações contidas no projeto e pelo cumprimento do respectivo plano de trabalho, após
apresentar a documentação exigida no item 11.3.;

São Caetano do Sul, _______de ____________________ de 2014.

_________________________________________
(Assinatura do Proponente)
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ANEXO III

D E C L A R A Ç Ã O

D E

D I S P O N I B I L I D A D E

Declaro para os devidos fins que possuo disponibilidade de dias e horários para atuar como MÚSICO para
as ações culturais e artísticas no PROJETO ORQUESTRA FILARMÔNICA 2014, de São Caetano do Sul, inclusive
para apresentações aos finais de semana.

São Caetano do Sul, _____ de _________________ de 2014.

Ass.:__________________________________________
Nome:________________________________________
CPF.: ________________________________________
RG.:__________________________________________
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ANEXO V
DECLARAÇÃO

Eu, _______________________________________________________________ (nome do Candidato), inscrito no CPF nº.
_________________________________ e portador da cédula de identidade RG nº.:_________________________________, declaro não
ser servidor pertencente aos quadros de funcionários desta Prefeitura e/ou prestador de serviços de empresas
terceirizadas vinculadas ao Poder Público Municipal.
São Caetano do Sul, _______de ____________________ de 2014.
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