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Jornalista responsável: ANA CLÁUDIA GAMBASSI
Identifi cação profi ssional: MTB/PR 2530

PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 30 DE JANEIRO DE 2015

L I C I TA Ç Õ E S

AVISO DE EDITAL
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, 
através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte pro-
cedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônica nº 4/2015
Data: 12/02/15
Horário: 14:00horas
Objeto:  Aquisição de reativos para realização de exames no Laboratório Geral Dr. Alfre-
do Berger do Município de Ponta Grossa
Valor máximo: R$ 41.173,31 (quarenta e um mil cento e setenta e três reais e trinta e 
um centavos). 
Dotação Orçamentária: 

0802 10 302 51 2 88 339030110000
0802 10 301 55 2 76 339030110000

Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto 
ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta 
Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 
às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site: 
www.pg.pr.gov.br / www.bll.org.br

Angela Conceição Oliveira Pompeu
Secretária Municipal de Saúde

Ponta Grossa, 26 de janeiro de 2015.
_____________________________________________________________________

AVISO DE EDITAL
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, 
através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte pro-
cedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônica nº 5/2015
Data: 13/02/15
Horário: 14:00horas
Objeto:  Aquisição de roçadeira para uso nas unidades que compõe a Secretaria Munic-
ipal de Saúde do Município de Ponta Grossa
Valor máximo: R$ 4.089,34 (quatro mil e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos). 
Dotação Orçamentária: 

0802 10 301 55 1 171 449052340000

Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto 
ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta 
Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 
às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site: 
www.pg.pr.gov.br / www.bll.org.br

Angela Conceição Oliveira Pompeu
Secretária Municipal de Saúde

Ponta Grossa, 27 de janeiro de 2015.
_____________________________________________________________________

AVISO DE EDITAL
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, 
através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte pro-
cedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônica nº 006/2015
Data: 11/02/15
Horário: 13:00horas
Objeto:  Aquisição de Generos Alimenticios para o Programa Mercado da Família
Valor máximo: R$ 61.717,80 (sessenta e um mil setecentos e dezessete reais e oitenta 
centavos). 
Dotação Orçamentária: 

2903 23 692 132 2 197 339030079900

Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto 
ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta 
Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 
às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site: 
www.pg.pr.gov.br / www.bll.org.br

SÉRGIO ZADOROSNY FILHO
Secretário Municipal de Abastecimento
Ponta Grossa, 28 de janeiro de 2015.

_____________________________________________________________________
AVISO DE EDITAL

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, 
através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte pro-
cedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônica nº 008/2015
Data: 12/02/15
Horário: 13:00 horas
Objeto:  Aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa Mercado da Família
Valor máximo: R$ 119.995,90 (cento e dezenove mil novecentos e noventa e cinco reais 
e noventa centavos). 
Dotação Orçamentária: 

2903 23 692 132 2 197 339030079900

Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto 
ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta 
Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 
às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site: 
www.pg.pr.gov.br / www.bll.org.br

SÉRGIO ZADOROSNY FILHO
Secretário Municipal de Abastecimento
Ponta Grossa, 28 de janeiro de 2015.

_____________________________________________________________________
AVISO DE EDITAL

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, 
através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte pro-
cedimento licitatório:

Pregão, na Forma Presencial nº 009/2015
Data: 13/02/15
Horário: 13:00horas
Objeto:  Aquisição de Gêneros Alimentícios (frutas, verduras, legumes e ovos) para o 
Programa Feira Verde.
Valor máximo: R$ 751.450,00 (setecentos e cinquenta e um mil quatrocentos e cinquen-
ta reais). 
Dotação Orçamentária: 

2902 18 542 93 2 192 339030079900

Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto 
ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta 
Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 
às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site: 
www.pg.pr.gov.br 

SÉRGIO ZADOROSNY FILHO
Secretário Municipal de Abastecimento.
Ponta Grossa, 29 de janeiro de 2015.

_____________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 4/2015
Objeto e fi nalidade: Aquisição de centrífuga sorológica para uso dos laboratórios da 
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa, conforme o disposto do 
protocolado 3310002/2014.
Contratado: CIRURGICA LONDRINA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Quantidade do 

Item Unidade Descrição do Item Complemento do Item

2,00 UND Centrifuga Sorologica Para 32 tubos com 500 a 
4000 RPM tensão 110

Valor: R$ 11.060,00 ( onze mil e sessenta reais ) 
Prazo: 15 dias

 Cód. 
Reduzido

Dot. 
Orçamentário Secretaria Produto

4447 449052080000 SECRETARIA MUNICI-
PAL DE SAÚDE

APARELHOS, EQUIPA-
MENTOS, UTENSÍLIOS 

MÉDICOS

Fundamento: Artigo 24, inciso IV da Lei 8666/93
29/01/15 - Angela Conceição Oliveira Pompeu - Secretária Municipal de Saúde

C O N T R ATO S

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO N° 943/2014
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
LOCADOR: ERIVELTON VINOT
CLAUSULA PRIMEIRA: Fica retifi cada a Cláusula Quarta do instrumento originário, 
que passará a ter a seguinte redação: “CLÁUSULA QUARTA: O valor locatício do 
imóvel é de R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais) mensais, totalizando o 
valor do contrato em R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) anuais.
_____________________________________________________________________

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO N° 944/2014
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
LOCADOR: JOÃO CARLOS VINOT
CLAUSULA PRIMEIRA: Fica retifi cada a Cláusula Quarta do instrumento originário, 
que passará a ter a seguinte redação: “CLÁUSULA QUARTA: O valor locatício do 
imóvel é de R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais) mensais, totalizando o 
valor do contrato em R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) anuais.

R E C U R S O S  H U M A N O S

COMUNICADO Nº 013
CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2014

PROVAS PRÁTICAS/TESTE DE APTIDÃO FÍSICA
 
O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de 
Ponta Grossa, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas 
no Edital nº 003/2014, em conformidade com os itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 e 12.5,
  

TORNA PÚBLICO

1 - Que somente os candidatos inscritos para o emprego de Guarda Municipal deverão 
apresentar o atestado médico na data e horário estabelecidos no Comunicado nº 12;

2 - Que o atestado médico deverá ser emitido por médico Clínico Geral ou Cardiol-
ogista após a realização de exame de eletrocardiograma, que deverá conter a 
declaração que o candidato possui condições de saúde para participar da avaliação 
física a que será submetido durante o Teste de Aptidão Física;

3 - Que o candidato deverá apresentar-se, para submeter-se ao Teste de Aptidão Físi-
ca, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário marcado para o 
início de seu teste.

 Ponta Grossa, 29 de janeiro de 2015.
Endrigo Fabiano Ribeiro

Secretário Municipal de Gestão de  Recursos Humanos
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F M C
F U N D A Ç Ã O  M U N I C I PA L  D E  C U LT U R A

MANUAL DO CANDIDATO - ACIMA DE 10 ANOS
ALTERADO

DATA DAS INSCRIÇÕES
De 10 de outubro à 10 de novembro 
Horários:
 Segunda a sexta: das 8h30 às 12h / 13h30 às 21h
 Sábado: 8h30 às 12h.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
O candidato deverá obrigatoriamente apresentar:
- Ficha de Inscrição devidamente preenchida
- Fotocópia do RG e CPF do aluno
- Certidão de Nascimento do aluno
- Fotocópia do RG e CPF do responsável (para alunos com idade inferior a 18 anos)
- Fotocópia do comprovante de endereço
- 1 Foto 3/4
- Pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais)  
IMPORTANTE: Não serão aceitas inscrições após 10 de novembro de 2014.

ONDE REALIZAR A INSCRIÇÃO
-  As inscrições deverão ser realizadas na secretaria do Conservatório Maestro Pauli-

no (Centro da Música), no Complexo Cultural Pedro Jovanni Masini, na Rua Frede-
rico Wagner, 150, bairro Olarias, próximo ao Supermercado Mufatto. A fi cha de ins-
crição estará disponível no site www.maestropaulino.com.br, ou no Conservatório. 

-  Não serão aceitas inscrições sem a documentação exigida e o pagamento da taxa 
de inscrição.

-  De acordo com o Decreto Lei no. 4080/10 Art. 14, o valor da mensalidade é de R$ 
45,00 por aluno, que será cobrado a partir da efetivação da matrícula para o curso 
escolhido (janeiro de 2015, com vencimento todo dia 10 de cada mês).

-  Os alunos com rendimento igual ou inferior  a 2 salários mínimos por núcleo familiar, 
poderão requer isenção de mensalidade até a data da matrícula,  em formulário 
próprio, disponível no site www.maestropaulino.com.br. O protocolo de pedido de 
isenção deverá ser protocolado na praça de atendimento da Prefeitura Municipal de 
Ponta Grossa, endereçada à Fundação Municipal de Cultura, que fará o deferimento 
ou indeferimento da concessão da bolsa.

CURSO BÁSICO

IDADE MÍNIMA: 10 ANOS COMPLETOS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

CANDIDATOS COM 10 ANOS OU ACIMA, COM CONHECIMENTO MUSICAL 
PRÉVIO

- Os candidatos com ou acima de 10 anos completos até 31 de dezembro de 2014, 
e que já possuam algum conhecimento musical,CONHECIMENTO TEÓRICO E 
LEITURA DE PARTITURA COM NOTAS MUSICAIS (NÃO SERÃO ACEITAS CI-
FRAS), ALÉM DE CONHECIMENTOS INICIAIS DO INSTRUMENTO, após a inscri-
ção, deverão realizar teste seletivo para ingresso no Conservatório.

- Os testes seletivos ocorrerão em duas etapas: Prova teórica e Prova prática.

Prova Teórica: 8 de dezembro/2014 - segunda
- será divulgado lista de ensalamento com os devidos horários, em ordem alfabética, 

por turma de candidatos por horário, a partir de 20 de novembro, no site www.maes-
tropaulino.com.br e em edital fi xado na secretaria do Conservatório, na seguinte 
ordem:

 Com conhecimento musical prévio 
 

1ª turma –8h
2ª turma – 10h
3ª turma –13h
4ª turma – 15h
5ª turma – 17h
6ª turma – 19h
7ª turma – 21h

 
- É vedado ao candidato mudar seu horário de prova estabelecido na lista de ensala-

mento
- Os candidatos terão prazo de 1h45 (uma hora e quarenta e cinco minutos) para 

entregarem as provas concluídas.
- Os candidatos deverão comparecer munidos do COMPROVANTE DE PAGA-

MENTO DA INSCRIÇÃO, de um documento de identifi cação com foto e caneta 
esferográfi ca. Os alunos que não estiverem em sala no horário estabelecido, serão 
desclassifi cados. Os candidatos deverão chegar com 15 minutos de antecedência, 
após o fechamento da sala, não será permitido a entrada de nenhum candidato.

CONTEÚDOS PARA A PROVA TEÓRICA:
Reconhecimento e domínio da grafi a dos elementos básicos de uma partitura 
musical.
1. Características do som
a) Altura
b) Duração
c) Intensidade
d) Timbre
2. Notas Musicais (Altura)
a) Escala de Dó Maior
b) Sons ascendentes e descendentes
c) Pauta musical e/ou pentagrama
d) Linhas suplementares
e) Claves de Sol e Fá
3. Valores rítmicos (Duração)
a) Figuras rítmicas
b) Fórmula de compasso simples
c) Pausas
4. Dinâmica (Intensidade)
a) Graduações de intensidade (do pp ao ff)
b) Sinais de crescendo e decrescendo (ou diminuendo)
5. Fontes sonoras (Timbre)
a) Sopros (metais e madeiras)
b) Cordas
c) Percussão
d) Voz
Referência para estudo:
MED, Bohumil. Teoria da Música. Brasília, DF: Musimed, 1996. (disponível para 
download em www.maestropaulino.com.br) 

PROVA DE NIVELAMENTO
 Para os candidatos que possuam conhecimento musical prévio, após a realiza-
ção da prova obrigatória e comum a todos os candidatos, é facultado a realização dos 
módulos de nivelamento, que serão entregues aos candidatos na sequência da prova 
obrigatória. O aluno aprovado na prova obrigatória, sem a realização do nivelamento, a 
matrícula é automática no 1º ano das disciplinas teóricas. O aluno que conseguir alcan-
çar nota 8,0 na prova de nivelamento do módulo 1 será matriculado no 2º ano. O aluno 
que conseguir alcançar nota 8,0 no módulo 1, e 8,0 no módulo 2, será matriculado no 
3º ano. O aluno que conseguir a média 8,0 nos módulos 1, 2 e 3, será matriculado auto-
maticamento no 4º ano de teoria.  A nota alcançada no 2° módulo não aproveita para o 
módulo 1, ou seja, se o candidato alcançar nota 6,0 no módulo 1 e nota 8,0 no módulo 
2, será matriculado no 1º ano, pois não alcançou a nota exigida para ser matriculado no 
2º ano.
 Para a prova de nivelamento, o conteúdo será aplicado da seguinte forma, de 
acordo com os níveis exigidos:

Nivelamento – MÓDULO 1 – conteúdos mínimos para cursar teoria 2
 Elementos básicos da música: Melodia, Harmonia, Contraponto, Ritmo;
 Características do som: Altura, Intensidade, Duração, Timbre, Densidade;
 Notação Musical e Pentagrama;
 Linhas Suplementares;
 Claves: Sol, Fá e Dó;
 Reconhecimento de notas musicais em diferentes claves;
 Escala e arpejo de dó;
 Valores de Duração;
 Divisão Proporcional dos Valores;
 Ponto de Aumento e Ligadura;
 Compassos simples;
 Acento métrico;

 Síncope e Contratempo;
 Ritmos Iniciais: tético, anacrústico e acéfalo;
 Terminações: tésis e ársis.
 Indicações de Dinâmica;
 Percepção de graus da escala diatônica;
 Percepção de melodias diatônicas por graus conjuntos;
 Percepção de ritmos com fi guras diversas;

Nivelamento – MÓDULO 2 – conteúdos mínimos para cursar teoria 3
 Alterações;
 Acidente ocorrente, fi xo e de precaução;
 Semitom natural, cromático e diatônico;
 Enarmonia;
 Escala cromática;
 Classifi cação completa de intervalos;
 Inversão de Intervalos;
 Consonância e dissonância de intervalos;
 Compassos compostos;
 Quiálteras;
 Escala Geral;
 Graus da Escala (funções);
 Graus tonais e modais;
 Escalas Maiores;
 Ciclo das Quintas;
 Armadura de clave;
 Escalas Menores naturais, harmônicas e melódicas;
 Escalas relativas;
 Percepção de Intervalos;
 Percepção de escalas maiores e menores;
 Percepção de escalas menores naturais, harmônicas e melódicas;
 Percepção melódica e rítmica;

Nivelamento – MÓDULO 3 – conteúdos mínimos para cursar teoria 4
 Modos gregos;
 Tons Vizinhos;
 Modulação;
 Série Harmônica;
 Acordes de quinta: maior, menor, aumentado e diminuto;
 Defi nição de Tônica, Baixo e Fundamental;
 Inversão dos acordes de quinta: estado fundamental, 1ª inversão e 2ª inver-
são;
 Campo Harmônico Maior;
 Cifragem dos Acordes de quinta em relação à tonalidade;
 Dominantes individuais;
 Campo Harmônico Menor;
 Compassos irregulares e mistos;
 Instrumentos transpositores;
 Percepção de tríades maiores, menores, aumentadas e diminutas;
 Percepção Harmônica (I, IV e V); 
 Percepção das inversões dos acordes de quinta (posição do baixo);
 Percepção da função do soprano nos acordes de quinta;
 Ditados Harmônicos (I, IV e V);
 Percepção de Modos gregos;
 Percepção melódica e rítmica;

OBS.: para o nivelamento, o critério de promoção é obter no mínimo nota 8,0 
dentro de cada módulo.

ATENÇÃO: O CANDIDATO QUE NÃO REALIZAR A PROVA DE NIVELAMENTO, SE 
APROVADO NA PROVA OBRIGATÓRIA, SERÁ OBRIGATORIAMENTE MATRICU-
LADO NO 1º ANO, NÃO SENDO POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO NIVELAMENTO EM 
OUTRA DATA, OU NO DECORRER DO CURSO.

Prova Prática:
9 e 10 de dezembro / horário: 9h às 12h e 13h30 às 21h30
- Será disponibilizada lista com horários individuais para as provas práticas, em ordem 
alfabética para os alunos inscritos, a partir de 20 novembro, com publicação no site 
www.maestropaulino.com.br e edital fi xado na secretaria do Conservatório.
- Os candidatos deverão executar a peça obrigatória para o instrumento escolhido, dis-
ponível no site www.maestropaulino.com.br, e uma peça de livre escolha do candidato, 
e leitura à primeira vista, que será apresentada ao candidato em seu horário de prova.
- O candidato deverá executar as músicas em seu próprio instrumento, com exceção do 
piano, e estar de posse da partitura da peça obrigatória. A peça de livre escolha deverá 
ter cópiapara a  banca de avaliação.
- A peça de livre escolha não deverá ultrapassar 5 minutos. O total de tempo para a 
prova prática será de 15 minutos para a execução da peça obrigatória, de livre escolha 
e leitura à primeira vista. O candidato que ultrapassar este tempo perderá pontos em 
sua avaliação.
IMPORTANTE:
OS CANDIDATOS AO CURSO DE CANTO LÍRICO COM OU SEM CONHECIMENTO 
MUSICAL PRÉVIO, DEVERÃO TER 17 ANOS COMPLETOS ATÉ 31 DE DEZEMBRO 
DE 2014, APRESENTAR E EXECUTAR AS PEÇAS OBRIGATÓRIAS, COM A PAR-
TITURA E ÁUDIO, DISPONÍVEIS NO SITE www.maestropaulino.com.br. O CON-
SERVATÓRIO DISPONIBILIZARÁ UM PIANISTA CO-REPETIDOR AO CANDIDATO, 
SENDO FACULTADO AO MESMO TRAZER SEU PIANISTA ACOMPANHANTE. OS 
CANDIDATOS DEVERÃO TRAZER AS PARTITURAS A SEREM EXECUTADAS.
-  O candidato que não comparecer no horário estabelecido e divulgado em edital, 

disponibilizado no site www.maestropaulino.com.br, ou fi xado na secretaria do Con-
servatório, será automaticamente desclassifi cado, sendo vedada a realização da 
prova em outro horário.
CANDIDATOS COM  10 ANOS OU ACIMA,  SEM CONHECIMENTO MUSICAL

-  Os candidatos com ou acima de 10 anos completos até de 31 de dezembro de 
2014 que não possuam nenhum conhecimento musical deverão realizar prova de 
percepção musical.

-  Os candidatos sem conhecimento musical prévio deverão obrigatoriamente fre-
quentar o curso preparatório de 1 ano, e após a conclusão do preparatório, ser dire-
cionados para o curso básico. As aulas práticas de instrumento somente ocorrerão 
após 6 meses de curso preparatório, de acordo com as notas alcançadas nas pro-
vas semestrais. As melhores notas terão prioridade nos horários disponibilizados.

 Prova Percepção Musical
9 de dezembro/2014 - terça
- Será divulgada lista de ensalamento com os devidos horários, em ordem alfabética, 
por turma de candidatos por horário, a partir de 20 de novembro, no site www.maestro-
paulino.com.br e em edital fi xado na secretaria do Conservatório, na seguinte ordem:
 1ª turma – 8h
 2ª turma – 9h
 3ª turma – 10h
 4ª turma – 11h
 5ª turma – 14h
 6ª turma – 15h
 7ª turma – 16h
 8ª turma – 18h
 9ª turma – 19h
 10ª turma – 20h
 11ª turma – 21h
-  Os candidatos deverão comparecer munidos do COMPROVANTE DE PAGAMEN-

TO DA INSCRIÇÃO, de um documento de identifi cação com foto e caneta esfero-
gráfi ca.

-  É vedado ao candidato mudar seu horário de prova estabelecido na lista de 
ensalamento. O não comparecimento no horário estabelecido desclassifi cará 
o candidato.

 
IMPORTANTE
-  OS CANDIDATOS PARA O CURSO DE CANTO QUE NÃO POSSUAM CONHECI-

MENTO MUSICAL PRÉVIO também deverão realizar prova prática, com as peças 
musicais disponíveis no site. Os horários das provas práticas para os candidatos 
ao curso de Canto serão disponibilizados a partir de 20 novembro, com publicação 
no site www.maestropaulino.com.br e edital fi xado na secretaria do Conservatório 
juntamente com os demais candidatos com conhecimento musical prévio. As provas 
práticas serão realizadas nos dias 9 e 10 de dezembro, em ordem alfabética. O 
candidato que não comparecer na prova prática está automaticamente eliminado.

-  Os candidatos deverão comparecer munidos DO COMPROVANTE DE PAGA-
MENTO DA INSCRIÇÃO, de um documento de identifi cação com foto e caneta 
esferográfi ca. Os alunos que não estiverem em sala no horário estabelecido, serão 
desclassifi cados, sendo vedada a realização da prova em outro horário.

DAS VAGAS PARA CANDIDATOS COM CONHECIMENTO MUSICAL PRÉVIO

- Serão disponibilizadas vagas para os seguintes instrumentos para candidatos que 
já possuam conhecimento musical prévio:

- CANTO LÍRICO – 12 VAGAS
- PIANO – 5 VAGAS
- VIOLÃO CLÁSSICO – 16 VAGAS
- VIOLINO – 7 VAGAS
- TROMPETE – 6 VAGAS
- SAXOFONE – 1 VAGA
- FLAUTA TRANSVERSAL – 1 VAGA

DAS VAGAS PARA CANDIDATOS SEM CONHECIMENTO MUSICAL PRÉVIO

- CANTO LÍRICO – 10 VAGAS
- PIANO -  10 VAGAS
- VIOLÃO CLÁSSICO – 10 VAGAS
- VIOLINO – 8 VAGAS
- VIOLA CLÁSSICA – 2 VAGAS
- VIOLONCELO – 5 VAGAS
- TROMPETE – 5 VAGAS
- FLAUTA TRANSVERSAL – 5 VAGAS
- SAXOFONE – 4 VAGAS
- CLARINETE – 4 VAGAS

Poderão ser chamados mais alunos aprovados do que o número de vagas divulgado, 
pois as rematrículas de alunos atuais ocorrem em período posterior ao das inscrições 
para alunos novos. Portanto, podem ser disponibilizadas novas vagas caso haja desis-
tência, trancamento de curso ou perda de prazos de rematrícula por parte dos alunos 
regulares.

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

-  A nota fi nal será obtida através da média aritmética simples entre as notas das 
provas teórica e prática, sendo a nota mínima para aprovação 6,0.

-  Para os candidatos que não possuem conhecimento prévio, a nota mínima para 
aprovação será 6,0.

-  Como critério de desempate será utilizado a idade do candidato, com prevalência do 
candidato mais jovem.

RESULTADO DO TESTE SELETIVO

-  O resultado com a lista dos aprovados e lista de espera será divulgada até o dia 
15 de dezembro de 2014 no site www.maestropaulino.com.br e em edital fi xado na 
secretaria do Conservatório.

MATRÍCULAS 1ª CHAMADA

-  A matrícula dos alunos aprovados será realizada no dia 23 a 27 de fevereiro de 
2015, das 9h às 20h, sendo que o candidato aprovado que não comparecer para 
a efetivação da matrícula perderá sua vaga para o candidato em fi la de espera, de 
acordo com a classifi cação das notas dos candidatos em lista de espera.

-  Não será realizada a matrícula do candidato aprovado que comparecer fora do pra-
zo estabelecido, após publicada listagem de segunda chamada.

MATRÍCULAS 2ª CHAMADA

-  Os candidatos em fi la de espera deverão verifi car a lista de 2ª chamada no dia 02 
de março de 2015, e deverão realizar matrícula de 03 a 04 de março de 2015. O 
candidato aprovado em 2ª chamada que não comparecer na data prevista perderá 
sua vaga para o aprovado em lista de 3ª chamada.

-  Caso não se efetivem as matrículas para as vagas disponíveis, será disponibilizada 
lista para 3ª chamada no dia 05 de março de 2015 no site www.maestropaulino.
com.br, para efetivação da matrícula nos dias 06 e 07 de março de 2015. Só será 
divulgado lista de 3ª chamada se porventura não forem efetivadas as matrículas 
para 1ª e 2ª chamada. 

DOS CURSOS
PREPARATÓRIO

-  Os alunos aprovados no teste seletivo para as vagas disponíveis para quem não 
possua conhecimento musical prévio, deverão cursar 1 ano de curso preparatório 
para a base teórica, e após a conclusão do preparatório ingressarão no curso bási-
co, onde terão contato com o instrumento musical. O curso preparatório compreen-
de 1 disciplina teórica, e 1 disciplina complementar, sendo:

-  Musicalização: 32 horas
-  Prática artística – disciplina complementar: 32 horas

CURSO BÁSICO

- O curso Básico tem a duração de 4 anos, compreende 6 disciplinas. É obrigatório o 
cumprimento da carga horária de todas as disciplinas, sendo:

1. - Teoria – 128 horas (32 horas anuais – 1 aula semanal)
2. - Solfejo – 128 horas (32 horas anuais – 1 aula semanal)
3. - História da Música – 128 horas (32 horas anuais – 1 aula semanal)
4. - Instrumento (aula prática) 128 horas (32 horas anuais – 1 aula semanal)
5. - Prática Coral – 128 horas (32 horas anuais – 1 aula semanal) – obrigatório para 

alunos de canto.
6. - Prática em conjunto – 96 horas ( 32 horas anuais – 1 aula semanal) – obrigatório 

para alunos de instrumento do 3º e 4º  ano do curso Básico.
7. - Prática Artística – 256 horas - carga horária complementar em concertos e ativida-

des extra-classe (25 atividades anuais – 64 horas).

CALENDÁRIO 2015

- Marcação de horários – de 09 a 13 de março 
- Início das aulas 1° semestre – 16 de março
- Encerramento do 1° semestre – 03 de julho 
- Início das aulas 2° semestre – 3 de agosto
- Encerramento do 2° semestre – 04 de dezembro
_____________________________________________________________________

MANUAL DO CANDIDATO 2014 - MUSICALIZAÇÃO INFANTIL
PARA CANDIDATOS DE 4 A 9 ANOS COMPLETOS 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
ALTERADO 

DATA DAS INSCRIÇÕES
De 10 de outubro à 10 de novembro 
Horários:
 Segunda a sexta: das 8h30 às 12h / 13h30 às 21h
 Sábado: 8h30 às 12h.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
O candidato deverá obrigatoriamente apresentar:
- Ficha de Inscrição devidamente preenchida
- Fotocópia do RG e CPF do aluno
- Certidão de Nascimento do aluno
- Fotocópia do RG e CPF do responsável (para alunos com idade inferior a 18 anos)
- Fotocópia do comprovante de endereço
- 1 Foto 3/4
- Pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais)  
IMPORTANTE: Não serão aceitas inscrições após 10 de novembro de 2014.

ONDE REALIZAR A INSCRIÇÃO
-  As inscrições deverão ser realizadas na Secretaria do Conservatório Maestro Pau-

lino, no Complexo Cultural Pedro Jovanni Masini, na Rua Frederico Wagner, 150, 
Bairro Olarias, próximo ao Supermercado Mufatto. A fi cha de inscrição estará dispo-
nível no site www.maestropaulino.com.br, ou no Conservatório. 

-  Não serão aceitas inscrições sem a documentação exigida e o pagamento da taxa 
de inscrição.

-  De acordo com o Decreto Lei no. 4080/10 Art. 14, o valor da mensalidade é de R$ 
45,00 por aluno, que será cobrado a partir da efetivação da matrícula para o curso 
escolhido (janeiro de 2014, com vencimento todo dia 10 de cada mês).

-  Os alunos com rendimento igual ou inferior  a 2 salários mínimos por núcleo familiar, 
poderão requer isenção de mensalidade até a data da matrícula,  em formulário 
próprio, disponível no site www.maestropaulino.com.br. O protocolo de pedido de 
isenção deverá ser protocolado na praça de atendimento da Prefeitura Municipal de 
Ponta Grossa, endereçada à Fundação Municipal de Cultura, que fará o deferimento 
ou indeferimento da concessão da bolsa.

INSCRIÇÕES PARA CRIANÇAS DE 4 A 9 ANOS
-  Para os inscritos com idade de 4 a 9 anos completos até 31 de dezembro de 2014, 

é necessário a inscrição com todos os itens acima. Para esta faixa etária não será 
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realizado teste seletivo, as vagas serão preenchidas através de sorteio público. Serão sorteadas 5 vagas além das disponibilizadas 
para fi la de espera por horário de turma.

-  DATA DO SORTEIO PÚBLICO - 11 DE DEZEMBRO DE 2014, TERÇA, 9H, NO AUDITÓRIO DO CONSERVATÓRIO MAESTRO 
PAULINO.

-  Os alunos inscritos e sorteados para as vagas, deverão realizar a matrícula nos dias 03, 04 e 05 de fevereiro de 2014 - As inscri-
ções deverão ser realizadas para o horário escolhido pelo candidato/responsável. 

-  As matrículas serão realizadas para os candidatos sorteados, nos horários escolhidos na inscrição. Não é permitido mudar o ho-
rário escolhido após a o sorteio das vagas. O horário escolhido e sorteado não permitirá mudanças, inclusive durante o ano letivo, 
ou seja, o horário a ser frequentado pelo aluno deverá ser o mesmo até o fi nal do ano letivo de 2015.

-  As vagas disponibilizadas por idade e por horários, da seguinte forma:

 Candidatos com 4 anoscompletos até 31 de dezembro de 2014
Segunda-feira (manhã) - Horário: 10h às 11h - 15 vagas 
Quarta-feira (tarde) - Horário: 14h30 às 15h30 - 15 vagas

 Candidatos com 5 e 6  anos completos até 31 de dezembro de 2014
Terça-feira (manhã) - Horário: 10h às 11h - 15 vagas
Quinta-feira (manhã) - Horário: 10h às 11h - 15 vagas

 Candidatos com 7 e 8 anos completos até 31 de dezembro de 2014
Segunda-feira (manhã) - Horário: 8h30 às 9h50 - 15 vagas
Segunda-feira (tarde) - Horário: 15h30 às 16h50 - 15 vagas

 Candidatos com 8 e 9 anos completos até 31 de dezembro de 2014
Terça-feira (manhã) - Horário - 8h30 às 9h50 - 15 vagas
Quarta-feira (tarde) - Horário - 14h30 às 15h50 - 15 vagas

-  Na data da matrícula o aluno recolherá taxa de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) referente ao  material a ser utilizado no ano letivo 
de 2014.(apostila de musicalização, método de fl auta doce e coral) 

IMPORTANTE: Os candidatos sorteados que não comparecerem nas datas para a efetivação da matrícula, de 23 a 27 de 
fevereiro de 2015, perderão sua vaga para os inscritos em fi la de espera.

MUSICALIZAÇÃO INFANTIL
-  Os alunos com faixa etária de 4 a 6 anos frequentarão o curso de Musicalização Infantil, com 1 hora semanal.
-  Os alunos com faixa etária de 6 a 9 anos frequentarão o curso de Iniciação Musical, com 3 anos de duração, com 2 horas semanais 

sendo:
 - musicalização I 
 - música em grupo I
-  Para os alunos de musicalização II e III, com 3 horas semanais:
 - musicalização II (III)
 - música em grupo II (III)
 - coral
-  Somente após a conclusão do curso de Iniciação Musical, com duração de 3 anos, é que o aluno ingressará no Curso Básico, com 

acesso ao instrumento escolhido durante a fase de iniciação musical.

CALENDÁRIO 2015

- Início das aulas 1° semestre – 16 de março 
- Encerramento do 1° semestre – 03 de julho 
- Início das aulas 2° semestre – 3 de agosto
- Encerramento do 2° semestre – 04 de dezembro
__________________________________________________________________________________________________________

AVISO DE EDITAL
 A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de seu 
Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte procedimento licitatório:

Pregão, na Forma Presencial nº 1/2015
Data: 11/02/15
Horário: 14:00 horas
Objeto:  Contratação de empresa especializada na locação de estruturas e equipamentos para utilização durante o CARNAVAL 2015
Valor máximo: R$ 85.250,00 (oitenta e cinco mil duzentos e cinquenta reais). 
Dotação Orçamentária: 

Red. Dot. Orçamentária Secretaria Produtos

4400 3302 13 392 832420 3390399999 FUNDAÇÃO MUNICIPAL 
DE CULTURA

DEMAIS SERVIÇOS 3º P. 
JURIDICA

Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras - Divisão de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 às 
17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3901-1551 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br / www.bll.org.br

Alexandre Fernandes Madalozzo
Presidente da Fundação Municipal de Cultura (Interino)

Ponta Grossa, 28 de janeiro de 2015.

C P S
C O M PA N H I A  P O N TA G R O S S E N S E  D E  S E R V I Ç O S

RESULTADO DA TOMADA DE PREÇO N° 009/2014
OBJETO:- Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de pavimentação asfáltica, na Rua de Acesso às In-
dústrias Madero/Nidera, trecho entre a Av. Crown e Final da Rua, no Distrito Industrial, município de Ponta Grossa (PR), conforme 
orçamento, projetos, quantitativos e memorial descritivo, anexos ao Edital.
Vencedor:- ANTONIO MORO & CIA LTDA.
                  CNPJ:- 80.237.555/0001-90.
Data:- 28/01/2015.

COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS
WAGNER MARTINELLI

PRESIDENTE COMISSÃO LICITAÇÃO

3

C Â M A R A  M U N I C I PA L
D I V E R S O S

 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - PR
Email para envio de publicações: diarioofi cial@pontagrossa.pr.gov.br@p g p g

Versão digital: http://www.pontagrossa.pr.gov.br/diario-ofi cialp g p g/


		2015-01-29T20:59:09-0200
	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA:76175884000187




