
 
 
 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS/PB 

PROCESSO SELETIVO Nº001/2019 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 

 
A Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos, Estado da Paraíba, torna público que será realizada a prova prática 

para o cargo de INSTRUTOR DE MÚSICA – REGENTE DA MARCIAL com base nos dispositivos legais que dão respaldo 

e normatizam as regras estabelecidas no respectivo Edital. 

 

I. DA PROVA PRÁTICA 

 
1. A Prova Prática será realizada na cidade de Riacho dos Cavalos -PB, no dia 01 de dezembro de 2019.  

1.1 O candidato convocado para o cargo de Instrutor de Música Regente da Banda Marcial deverá comparecer 

à E.M.E.F MARIA VAZ VIEIRA localizada na Rua Maria Cezarina de Andrade, S/N no Bairro José Fernandes 

de Araújo – Riacho dos Cavalos às 08:h30min. 

1.2 O candidato convocado deverá levar um documento oficial com foto.  

2. A Prova Prática será de caráter eliminatório e classificatório. 

3. Não será permitida, em hipótese alguma, realização das provas em outro dia, horário ou fora do local designado. 

4. A Prova Prática para o cargo de Instrutor de Música – Regente da banda marcial será avaliada numa escala de 0,00 

(zero) a 100 (cem) pontos, onde o ponto de corte será de 50 pontos. Quanto aos critérios de análise da Prova Prática, 

serão considerados conhecimentos técnicos para ensaiar e reger grupos vocais e/ou instrumentais e aplicar técnicas 

de regência adequadas aos diferentes grupos vocais, instrumentais a fim de averiguar, se está o candidato apto ou 

inapto a exercer satisfatoriamente a sua função. 

5. A nota da Prova Prática será somada com o resultado da avaliação Escrita Objetiva podendo chegar a até 200,00 

(Duzentos) pontos. 

6. Não haverá segunda chamada ou repetição para a Prova Prática seja qual for o motivo alegado. 

7. A lista dos convocados consta no Anexo I, deste Edital. 

8. O candidato que chegar após os horários  pré-estabelecidos, estará eliminado.  

 

 

Riacho dos Cavalos, 28 de novembro de 2019 

 



 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

• INSTRUTOR DE MÚSICA – REGENTE DA BANDA MARCIAL  

 

 

CLASS 

 

INSCRIÇÃO                                                     NOME DO CANDIDATO 

01 0204009 RANIERE ARAUJO SILVA 

 

 


