
       EDITAL Nº 012/2019 
INSCRIÇÃO PARA ESTAGIÁRIOS DO 

PROGRAMA MUSICAR  
  

 

 

O CURITIBA ARTE – INSTITUTO CURITIBA DE ARTE E CULTURA – ICAC, 

organização social da cultura, amparado na Lei Municipal nº 9.226/97, no uso de suas 

atribuições estatutárias e legais e das metas previstas no Contrato de Gestão nº 

3336/2018, firmado com MUNICÍPIO DE CURITIBA, assistido pela FUNDAÇÃO 

CULTURAL DE CURITIBA – FCC abre inscrições para seleção de estagiários, na área 

de educação musical, para o Programa MusicaR. 

 

I  – DO OBJETO 

 

O Edital visa o preenchimento de vagas de estágio supervisionado remunerado, de 

20 horas semanais, na área de educação musical, para estudantes do segundo ano em 

diante, dos cursos de Licenciatura em Música, Bacharelado em Música e Musicoterapia. 

 

O estágio será realizado nas Regionais de Curitiba onde o Programa MusicaR 

desenvolve aulas gratuitas de Formação Musical para crianças e adolescentes, com faixa 

etária de 7 a 17 anos. 

 

  As atividades desenvolvidas nesse programa são: Musicalização e Flauta 

Doce/Canto Coral infanto-juvenil e Percussão Corporal. 

 

II  –   DAS INSCRIÇÕES 

 

 As inscrições estão abertas de 01 a 12 de agosto de 2019. 

 

Para inscrição enviar a ficha de inscrição (ANEXO 1) preenchida para o e-

mail: luciribas@fcc.curitiba.pr.gov.br e aguardar o contato para agendamento do 

dia/horário da entrevista. 
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III  –   DOS REQUISITOS 

 

1) Estar matriculado e cursando do segundo ano em diante dos cursos acima citados 

(comprovante de matrícula); 

2) Currículo atualizado; 

3) Cadastro no CIEE/PR; 

4) Participar de entrevista; 

5) Apresentar uma peça musical de livre escolha em instrumento e/ou canto no dia da 

entrevista; 

6) Disponibilidade o dia todo de segunda-feira e quinta-feira (manhã - 3h e tarde - 3h) 

OU o dia todo de terça-feira e sexta-feira (manhã - 3h e tarde - 3h), além de todas 

as quartas-feiras de manhã para a reunião semanal de planejamento, e dispor de 

mais um turno de 4h para fechar a carga horária de 20h. 

 

IV  –  DA AVALIAÇÃO E RESULTADO 

 

Data das entrevistas:  14 e 15 de agosto de 2019, das 9h às 12h (conforme 

agendamento). 

Local da entrevista: Conservatório de MPB de Curitiba, Rua Mateus Leme, 66, 

Largo da Ordem, Curitiba – PR. 

Resultado: 19 de agosto de 2019 (por e-mail). 

 

 

Curitiba, 30 de julho de 2019. 

 

 

 

 

MARINO GALVÃO JUNIOR 
DIRETOR EXECUTIVO 

CURITIBA ARTE - INSTITUTO CURITIBA DE ARTE E CULTURA 


