ERRATA 03 DO EDITAL 02/2019
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS - BA.
ERRATA
A Suprema Concursos, no uso de suas atribuições, retifica o Edital 02/2019, no Anexo I Quadro de Vagas inclui
cargo de INSTRUTOR DE FANFARRA.
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●

●
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FANFARRA

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Desenvolver atividades que envolvam a organização e montagem das
fanfarras do município, levando-se em conta os instrumentos
disponíveis e todos os ritmos existentes, bem como o descobrimento
de novos talentos entre outras atividades;
Promover a execução de peças musicais pelas bandas das diversas
unidades escolares, dando treinamentos e ensinando aos estudantes
os princípios e regras técnicas de cada instrumento musical,
orientando-os na execução dos mesmos;
Analisar a atuação dos alunos, observando-os em treinos, para
detectar falhas individuais ou coletivas e carências e aptidões dos
mesmos;
Elaborar programas de atividades, baseando-se na comprovação de
necessidades, capacidades e objetivos visados;
Zelar pela boa conservação dos instrumentos musicais;
Selecionar alunos para instruir e dar conhecimentos musicais,
educacionais e sociais;
Participar de eventos cívicos sociais;
Reparar instrumentos, zelando por sua qualidade, seu bom estado de
conservação;
Orientar os membros da banda ou fanfarra no sentido do bom uso dos
equipamentos musicais;
Divulgar a música popular e hinário pátrio;
Coordenar a distribuição dos músicos, de forma a obter o equilíbrio e
a harmonia dos instrumentos;
Selecionar as composições musicais que poderão ser interpretadas
nos grupos desenvolvidos;
Zelar pela disciplina dos encontros, aplicando os princípios básicos das
questões éticas e de convivência social;
Executar tarefas administrativas, de planejamentos e de manutenção
dos instrumentos da banda durante o período de férias escolares;
Elaborar, promover e executar outras atribuições afins.

Candeias, 13 de novembro de 2019.
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