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TESTE SELETIVO PARA ALUNO BOLSISTA DO 

GRUPO DE TEATRO CIDADE DE PONTA GROSSA (GTPG) 
 

A Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da Fundação Municipal de Cultura, no uso de 
suas atribuições, vem a público comunicar a alteração da data das audições do Edital 
025/2018 – Teste Seletivo para Aluno Bolsista do Grupo de Teatro Cidade de Ponta Grossa 
(GTPG). Tendo em vista o grande número de inscritos, muito acima do esperado pela 
Fundação Municipal de Cultura, a data das audições foi ALTERADA para 22 a 25 de janeiro 
de 2019, das 8h às 22h. Foram recebidas 168 inscrições, sendo 163 devidamente 
homologadas. Considerando que o edital prevê tempo de 15 minutos para cada candidato se 
apresentar à banca, serão necessárias mais de 40 horas de audições, o que corresponde a 
aproximadamente quatro dias seguidos de trabalho (cerca de 12 horas por dia). Para que 
não haja prejuízo a nenhum candidato devido à proximidade das datas adicionais ao que já 
estava previsto no edital (de dois previstos para os quatro dias que serão necessários), 
optou-se pelo adiamento das audições, dando aos candidatos mais tempo para preparação. 
As audições serão realizadas no Centro de Música, localizado no Complexo Cultural Jovanni 
Pedro Masini, em Ponta Grossa/PR (Rua dos Operários, nº 150 – Olarias), conforme 
homologação também publicada em Diário Oficial. O candidato deverá estar no local da 
prova no horário indicado e deverá apresentar documento de identificação (original ou 
fotocópia autenticada) à banca examinadora. Conforme previsto no edital, não serão 
tolerados atrasos - o candidato que descumprir o horário estabelecido estará 
automaticamente excluído do processo seletivo – e não haverá alterações de datas e/ou 
horários de provas para nenhum candidato, em nenhum caso. Os demais itens do edital 
seguem inalterados. 

 
 
 

Ponta Grossa, 10 de dezembro de 2018. 
 

FERNANDO DURANTE 
Presidente da Fundação Municipal de Cultura 


