
 

 
 

 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2018 

 

AGENDA DA PROVA PRÁTICA 
 

A Comissão Coordenadora do Edital de Concurso Público Nº 01/2018 do município de Arabutã, SC 

e a AMAUC, informam a todos os candidatos aptos a realizar a Prova Prática para o cargo de 

Instrutor de Música, o que segue abaixo: 

 

Data: 06 de Maio de 2018 (domingo);  

Horário que os candidatos devem comparecer no Local da Prova: A partir das 07h30min 

até às 07h50min, após este horário não será permitida a entrada de qualquer candidato. 

Horário de início das provas: 08h00min 

Local em que os candidatos devem comparecer: Grupo Escolar Paulo Freire, Avenida dos 

Imigrantes - Bairro Nicolau Petry – Arabutã - SC 

 

OBSERVAÇÕES AOS CANDIDATOS: 

- Os candidatos devem estar munidos de Documento com foto, sob pena de não realizar a prova 

prática; 

 

- Comparecer convenientemente trajado; 

- O tempo de duração de cada prova será estabelecido pela Banca Examinadora, conforme normas 

estabelecidas no Edital; 

- A ordem da aplicação da prova será estabelecida por sorteio; 

- Durante a realização da prova prática não será admitida, sob pena de eliminação: 

 Qualquer espécie de consulta; 

 Uso de máquina calculadora; 

 Aparelho de comunicação, salvo os disponibilizados e autorizados pela Amauc; 

 Fumar no local da prova; 



 

 
 

 

 Comunicação entre os candidatos, permitida apenas com os fiscais; 

 Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 Utilizar de qualquer recurso fraudulento; 

 

- Os candidatos poderão comunicar-se somente com a Comissão Coordenadora e a Banca 

Examinadora em caso de dúvidas;  

- Em hipótese alguma haverá segunda chamada, após o horário de fechamento dos portões e 

início da prova; 

- O candidato poderá ausentar-se do local da prova prática somente em caso especial e 

acompanhado de membro da Comissão Coordenadora ou fiscal; 

 

- Após a realização da prova prática, o candidato deverá afastar-se do local da prova. 

 

 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

ANEXO III 

 

TÍTULO II 

2. METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 

 

1. Prova prática 

1. Na prova prática serão avaliados os conhecimentos específicos, as habilidades e aptidões que o 

candidato possui para desempenhar as atribuições do cargo, com ênfase na especialidade para o 

qual está sendo selecionado, conforme função ou atribuição que consta no Anexo I do Edital. 

 

 

 



 

 
 

 

2. Metodologia de aplicação da prova prática 

1. Na prova prática o candidato deverá desempenhar tarefa inerente às atribuições do seu cargo, 

na qual será avaliado pelos membros da comissão;  

1.1. Na prova prática o candidato deverá executar três partituras musicais nos seguintes 

instrumentos: flauta doce, trombone, trompete, saxofone, violão, teclado, bumbo, tarol e timbalão 

de chão; 

2. A tarefa e o tempo de duração (que serão definidos pelos membros da comissão) deverão ser os 

mesmos para todos os candidatos que concorrem à mesma vaga; 

3. As Bancas Examinadoras serão formadas por uma Comissão de, pelo menos, 3 (três) membros, 

todos com reconhecido conhecimento sobre o assunto; 

4. Todos os membros participarão conjuntamente da avaliação, podendo questionar o candidato 

com o objetivo de mensurar seus conhecimentos, assim como, solicitar que repita a tarefa ou parte 

dela ou a complemente; 

5. Em seguida à realização da prova prática, mediante critérios objetivos, os membros atribuirão 

uma nota; 

6. O candidato poderá impugnar a forma de realização da prova no prazo de 2 (dois) dias 

úteis após a realização da mesma, mediante requerimento escrito, dirigido à Amauc, 

expondo os fundamentos da mesma; 

7. Qualquer discordância por um dos membros da Banca Examinadora deverá ser registrada e se o 

assunto for relevante, revisto o ato pela Amauc; 

8. De todo o ocorrido será efetuada uma ata simplificada, constando a nota atribuída, que será 

assinada pelos membros da Banca; 

9. A seu critério, o candidato poderá registrar o ocorrido na avaliação mediante filmagem, 

fotografia, gravação ou outro meio, desde que comunique previamente à Amauc, com pelo menos 

24 (vinte e quatro) horas de antecedência da realização da prova; 



 

 
 

 

10. As notas da prova prática serão publicadas no local indicado no item 11.1 e na data que dispõe 

o item 8.9 do Edital e eventual recurso desta deverá ser efetuado na forma que dispõem os itens 

10.3 e 10.4 do Edital. 

 

Arabutã – SC, 25 de Abril de 2018. 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

COMISSÃO ORGANIZADORA 


