ERRATA CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2017

A Secretaria de Educação do Paulista - SEPA, no uso de suas atribuições, publica
ERRATA junto ao Edital de Concurso Público de nº 01/2017 para a escolha de novos
arranjos musicais do HINO DO MUNICÍPIO DO PAULISTA para nele constar que onde
se lê:
 Compositor leia-se Arranjador
 3. 3.1. - 15 (quinze) arranjos leia-se 10 (dez) arranjos.
 3.6. - Os 05 (cinco) arranjos selecionados para a grande final serão
apresentados no local e data estabelecidos pela organização do concurso, onde
os mesmos serão apresentados ao público e ao júri, ao vivo com execução
musical sob a responsabilidade única e exclusiva da Banda Municipal Aristides
Borges, não podendo os compositores/autores utilizarem músicos extras, além
dos que fazem parte da Banda Municipal, leia-se, Os 05 (cinco) arranjos
selecionados para a grande final serão apresentados no local e data
estabelecidos pela organização do concurso, onde os mesmos serão
apresentados ao público e ao júri, ao vivo com execução musical sob a
responsabilidade única e exclusiva da Banda Municipal Aristides Borges
podendo os Arranjadores/autores utilizarem músicos e instrumentos extras,
além dos que fazem parte da Banda Municipal, em função do ritmo musical
apresentado pelo candidato.
 5.1. Onde se lê troféu JOEL DE ANDRADE, leia-se troféu JOEL ANDRADE

 COMISSÃO ORGANIZADORA

NOME
Valdenize
Honório
George Vieira

Léa Ribeiro

CARGO
Gerente de apoio discente
e articulação comunitária
Coordenador
normatização e inspeção
escolar
Coordenadora
de
articulação comunitária e
interlocução escolar

ORGÃO
Secretaria de Educação do
Paulista
Secretaria de Educação do
Paulista
Secretaria de Educação do
Paulista

 DA PREMIAÇÃO:

Onde se lê: Os 3 (três) arranjos musicais vencedores do concurso receberão
prêmios nos valores de R$ 2.000 (1º lugar) R$ 1.500 (2º lugar) e R$ 1.000 (3º
lugar), além do troféu JOEL ANDRADE concedido ao primeiro colocado. Leia-se
Os 3 (três) arranjos musicais vencedores do concurso receberão prêmios nos
valores de R$ 3.000 (1º lugar) R$ 2.500 (2º lugar) e R$ 1.500 (3º lugar), além
do troféu JOEL ANDRADE concedido ao primeiro colocado.

 DO CRONOGRAMA
Inscrições
Seleção dos 10(dez) arranjos pré
finalistas.
Divulgação na fanpage da
Secretaria de
Educação/prefeitura do Paulista
para voto popular.
Divulgação dos finalistas
Evento da Grande Final

08/02/2018 a 02/04/2018
04 a 20/04/2018
23/04/2018 a 04/05/2018

09/04/2018
24/04/2018

 ANEXO III


PARTITURA ORIGINAL DO HINO MUNICIPAL DO PAULISTA.

José Carlos Ribeiro Barbosa Júnior
Secretário de Educação

