
	

	

ANEXO III 
DAS VAGAS 

 
 

FUNÇÃO QUANTITATIVO DE 
VAGAS 

REMUNERAÇÃO 
Vencimento básico + 

produtividade 
musical 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

GRAU DE 
ESCOLARIDADE 

ATRIBUIÇÕES E 
REQUISITOS 

 
VIOLINO 

 
12 (doze), das quais 2 
(duas) são vagas PCD 

R$ 1.490,85  (quatro 
mil setecentos e oito 

reais e quarenta e oito 
centavos) + 
R$ 3.217,63 

 
30H 

 
Ensino Médio 

Completo 

Executar seu 
instrumento de 
especialidade 

durante os ensaios 
e apresentações, 

observando a 
justeza rítmica, 

afinação, 
sonoridade e 
interpretação; 

Estudar 
individualmente as 

partes musicais 
referentes ao seu 
instrumento, com 

vistas à preparação 
prévia do repertório 
musical destinado 

aos ensaios e 
concertos; 

Apresentar-se 
técnica e 

artisticamente 
devidamente 

preparado para a 
execução de seu 

instrumento, 
zelando pela boa 

execução das 
obras musicais; 

Manter seu 
instrumento em 

perfeitas condições 
de uso e qualidade 
sonora, adequado à 

excelência da 
performance 

musical requerida 
pelo repertório 

sinfônico; Manter 
comportamento 
adequado nos 

ensaios e 
concertos, 

observando os 
princípios éticos, de 

educação e 
urbanidade em 

relação ao Diretor 
Artístico e Regente 
Titular, aos colegas 

e ao público; 
Desenvolver suas 

atividades com 
seriedade, 

compromisso e 
dedicação; 

Promover a difusão 
da arte musical 

através dos meios 
de comunicação, 

concertos e 
apresentações 

públicas; Participar 
de gravações 

audiovisuais de 
caráter institucional, 

de natureza não 
comercial, 

conforme o art. 7º 
da Lei Municipal nº 
18.125/2015. São 

requisitos mínimos: 
ensino médio 

 
VIOLA 

 
04 (quatro) 

R$ 1.490,85  (quatro 
mil setecentos e oito 

reais e quarenta e oito 
centavos) + 
R$ 3.217,63 

 
30H 

 
Ensino Médio 

Completo 

 
VIOLONCELO 

 
03 (três) 

R$ 1.490,85  (quatro 
mil setecentos e oito 

reais e quarenta e oito 
centavos) + 
R$ 3.217,63 

 
30H 

 
Ensino Médio 

Completo 

 
CONTRABAIXO  

 
03 (três) 

R$ 1.490,85  (quatro 
mil setecentos e oito 

reais e quarenta e oito 
centavos) + 
R$ 3.217,63 

 
30H 

 
Ensino Médio 

Completo 

 
OBOÉ / CORNE 

INGLÊS 

 
01 (um) 

R$ 1.490,85  (quatro 
mil setecentos e oito 

reais e quarenta e oito 
centavos) + 
R$ 3.217,63 

 
30H 

 
Ensino Médio 

Completo 

 
FAGOTE / 

CONTRAFAGOTE 

 
01 (um) 

R$ 1.490,85  (quatro 
mil setecentos e oito 

reais e quarenta e oito 
centavos) + 
R$ 3.217,63 

 
30H 

 
Ensino Médio 

Completo 

 
TUBA 

 
01 (um) 

R$ 1.490,85  (quatro 
mil setecentos e oito 

reais e quarenta e oito 
centavos) + 
R$ 3.217,63 

 
30H 

 
Ensino Médio 

Completo 

 
FLAUTA 

 
03 (três) 

R$ 1.490,85  (quatro 
mil setecentos e oito 

reais e quarenta e oito 
centavos) + 
R$ 3.217,63 

 
30H 

 
Ensino Médio 

Completo 

 
FLAUTA/FLAUTIM 

 
01 (um) 

R$ 1.490,85  (quatro 
mil setecentos e oito 

reais e quarenta e oito 
centavos) + 
R$ 3.217,63 

 
30H 

 
Ensino Médio 

Completo 

 
TROMPA 

 
01 (um) 

R$ 1.490,85  (quatro 
mil setecentos e oito 

reais e quarenta e oito 
centavos) + 
R$ 3.217,63 

 
30H 

 
Ensino Médio 

Completo 

 
FAGOTE 

 
01 (um) 

R$ 1.490,85  (quatro 
mil setecentos e oito 

reais e quarenta e oito 
centavos) + 
R$ 3.217,63 

 
30H 

 
Ensino Médio 

Completo 

 
CLARINETE EM 

Bb 

 
03 (três) 

R$ 1.490,85  (quatro 
mil setecentos e oito 

reais e quarenta e oito 
centavos) + 
R$ 3.217,63 

 
30H 

 
Ensino Médio 

Completo 

 
CLARINETE EM 
Bb/REQUINTA 

 
01 (um)  

R$ 1.490,85  (quatro 
mil setecentos e oito 

reais e quarenta e oito 
centavos) + 
R$ 3.217,63 

 
30H 

 
Ensino Médio 

Completo 

 
EUPHONIUM B. C  

 
01 (um)  

R$ 1.490,85  (quatro 
mil setecentos e oito 

reais e quarenta e oito 
centavos) + 
R$ 3.217,63 

 
30H 

 
Ensino Médio 

Completo 

 
TROMBONE 

TENOR  

 
01 (um) 

R$ 1.490,85  (quatro 
mil setecentos e oito 

reais e quarenta e oito 
centavos) + 

 
30H 

 
Ensino Médio 

Completo 



	

	

R$ 3.217,63 completo e 
experiência prática 
provada por meio 
da prova prática, 

conforme Art. 6º da 
Lei Municipal nº 

18.125/2015. 

 
PERCUSSÃO 

ERUDITA  

 
01 (um) 

R$ 1.490,85  (quatro 
mil setecentos e oito 

reais e quarenta e oito 
centavos) + 
R$ 3.217,63 

 
30H 

 
Ensino Médio 

Completo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


