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CONCURSO PÚBLICO N° 02/2021 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, nos termos do Edital de Abertura das Inscrições do 
Concurso Público 02/2021 torna pública a CONVOCAÇÃO dos candidatos habilitados nas provas 
objetivas para os empregos de Professor de Educação Profissional – Clarinete; Professor de 
Educação Profissional – Contrabaixo; Professor de Educação Profissional – Dança; Professor de 
Educação Profissional – Flauta Transversal; Professor de Educação Profissional – Percussão; 
Professor de Educação Profissional – Piano; Professor de Educação Profissional – Saxofone; 
Professor de Educação Profissional – Trompa; Professor de Educação Profissional – Trompete; 
Professor de Educação Profissional – Tuba/Eufônio; Professor de Educação Profissional – Viola; 
Professor de Educação Profissional – Violão; Professor de Educação Profissional – Violino; 
Professor de Educação Profissional – Violoncelo; Professor de Educação Profissional – 
Regência e Professor de Educação Profissional – Canto, para realização das provas práticas. 

A lista dos candidatos habilitados para a prova prática consta do Anexo I deste Edital. 

Data para postagem das peças de apresentação para avaliação: de 22 a 26/11/2021. 

Horário: a partir das 9 horas do dia 22/11 até às 23h:59min do dia 26/11/2021. 

Enviar 2 links para o e-mail: pp-conservatorio@ibamsp-concursos.org.br  

Informar no corpo do e-mail: nome, inscrição e cargo ao qual concorre. 

Nota: O candidato, quando da sua apresentação, desde o início até o término da gravação, deverá 
estar identificado com o seu número de inscrição na altura do peito, que se constituirá no 
elemento para a sua identificação durante a prova prática, perante a banca. 

O IBAM e a Prefeitura Municipal de Cubatão não se responsabilizam por informações incorretas, 
incompletas ou por falha na entrega/recebimento de mensagens eletrônicas causada por caixa de 
correio eletrônico cheia, filtros, anti-spam, eventuais truncamentos ou qualquer outro problema de 
ordem técnica. 

Segundo o Edital de Abertura, para a Avaliação Prática, de caráter classificatório e eliminatório 
para os candidatos habilitados nas provas objetivas, obedecer-se-á a proporção descrita na 
Tabela constante do item 6.4 do Edital de Abertura, para os empregos supracitados, a qual segue 
reproduzida a seguir: 

Cargo/Função Número de candidatos a serem habilitados 

Professor de Educação Profissional 

 Clarinete 

 Contrabaixo  

 Percussão 

  Trompa 

  Trompete 

  Viola 

 Violoncelo 

 Canto  

 Flauta Transversal 

 Regência  

 Saxofone 

 Tuba/Eufônio 

 Violino 

Estar entre os 12 candidatos com melhor nota na 
lista geral de cada especialidade, mais os 
empatados na última nota considerada para este fim 
e ter obtido, no mínimo, 50% de acertos na prova 
objetiva. 

Estar entre os 01 candidatos com melhor nota da 
lista especial de deficiente de cada especialidade, 
mais os empatados na última nota considerada para 
este fim, e ter obtido, no mínimo, 50% de acertos na 
prova objetiva. 

Estar entre os 2 candidatos com melhor nota da lista 
especial de afrodescendentes de cada 
especialidade, mais os empatados na última nota 
considerada para este fim, e ter obtido, no mínimo, 
50% de acertos na prova objetiva. 
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Professor de Educação Profissional 

 Violão 

 Piano 
 

Estar entre os 24 candidatos com melhor nota na 
lista geral de cada especialidade, mais os 
empatados na última nota considerada para este fim 
e ter obtido, no mínimo, 50% de acertos na prova 
objetiva. 

Estar entre os 01 candidatos com melhor nota da 
lista especial de deficiente de cada especialidade, 
mais os empatados na última nota considerada para 
este fim, e ter obtido, no mínimo, 50% de acertos na 
prova objetiva. 

Estar entre os 05 candidatos com melhor nota da 
lista especial de afrodescendentes de cada 
especialidade, mais os empatados na última nota 
considerada para este fim, e ter obtido, no mínimo, 
50% de acertos na prova objetiva. 

Professor de Educação Profissional 

 Dança 
 

Estar entre os 36 candidatos com melhor nota na 
lista geral de cada especialidade, mais os 
empatados na última nota considerada para este fim 
e ter obtido, no mínimo, 50% de acertos na prova 
objetiva. 

Estar entre os 02 candidatos com melhor nota da 
lista especial de deficiente de cada especialidade, 
mais os empatados na última nota considerada para 
este fim, e ter obtido, no mínimo, 50% de acertos na 
prova objetiva. 

Estar entre os 07 candidatos com melhor nota da 
lista especial de afrodescendentes de cada 
especialidade, mais os empatados na última nota 
considerada para este fim, e ter obtido, no mínimo, 
50% de acertos na prova objetiva. 

Atendendo ao disposto na referida tabela, seguem as notas de corte para cada cargo/função: 

Cargo/Função 
Notas de Corte 

Geral Afrodescendente Deficiente 

Professor de Educação Profissional – Clarinete 25 25 25 

Professor de Educação Profissional – Contrabaixo 25 25 25 

Professor de Educação Profissional – Flauta Transversal 25 25 25 

Professor de Educação Profissional – Percussão 25 25 25 

Professor de Educação Profissional – Saxofone 25 25 25 

Professor de Educação Profissional – Trompa 25 25 25 

Professor de Educação Profissional – Trompete 25 25 25 
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Professor de Educação Profissional – Tuba/Eufônio 25 25 25 

Professor de Educação Profissional – Viola 25 25 25 

Professor de Educação Profissional – Violino 25 25 25 

Professor de Educação Profissional – Violoncelo 25 25 25 

Professor de Educação Profissional – Regência 25 25 25 

Professor de Educação Profissional – Canto 25 25 25 

Professor de Educação Profissional – Piano 25 25 25 

Professor de Educação Profissional – Violão 29 25 25 

Professor de Educação Profissional – Dança 25 25 25 

Seguindo o Edital de Abertura, tem-se: 

8.4. A avaliação da prova prática tem por objetivo auferir a Capacidade Técnica, Artística e 
Agilidade do candidato através do desenvolvimento de propostas compatíveis com as atribuições 
do cargo, apontadas no Anexo II deste Edital, obedecidos os critérios mínimos estabelecidos no 
capítulo 8.4. e seguintes, do Edital de Abertura, conforme segue: 

8.5 A prova prática constará de execução de uma peça de confronto do repertório específico, 
conforme a escolha de instrumento feita no momento da inscrição, conforme opções contidas no 
Anexo III, que segue reproduzido abaixo: 

 

ANEXO III – PROVA PRÁTICA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO CONCURSO PÚBLICO 02/2021 

1. Relação de Obras de Confronto para candidatos a Professor de Instrumento Musical 

 Instrumento Clarinete 

W. A. Mozart: Primeiro movimento do Concerto em Lá Maior, K. 622. 

 Instrumento Percussão 

Solo n.8 do livro The All American Drummer – 150 Rudimental Solos de Charley Wilcoxon. 

 Instrumento Contrabaixo 

Sonata de Henry Eccles em Sol Menor - I movimento. Qualquer edição. 

 Instrumento Flauta Transversal 

W. A. Mozart: Primeiro movimento do Concerto em Sol Maior, K. 313. 

 Instrumento Piano 

Um Prelúdio e Fuga de Johann Sebastian Bach contíguos da obra “Cravo Bem Temperado”, vol. 1 
ou 2. Ou Thelonious Monk - Round Midnight, com arranjo de nível técnico elaborado pelo candidato. 

 Instrumento Saxofone 

Hyacinthe Klosé – Six Morceaux Graaduès et Elègants n.1 – Melodie Suisse (Six Pleasing Pieces 

in Graduated Form). 

 Instrumento Trompa 

W. A. Mozart: Primeiro movimento do Concerto n. 3 para trompa e orquestra. 
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 Instrumento Trompete 

Estudo n. 3 do livro VOISIN, Roger. Studies for Trumpet. New York: International. Music Company, 
1963. 

 Instrumento Tuba/Eufônio 

O candidato inscrito para os instrumentos Tuba e Eufônio deverá tocar as duas obras de 

confronto: 

Tuba: Arban, Famous Method. (edição para Trompete, Trombone ou Tuba) - "Blue Bells of 

Scotland- tema e variações I, II e III" 

Eufônio: 1º Movimento do Euphonium Concerto – Joseph Horovitz (edição para Eufônio).. 

 Instrumento Viola 

Estudo número 8 em Lá Maior de Rodolphe Kreutzer. (Numeração de acordo com a Editora 
Internacional.) 

 Instrumento Violão 

Um estudo de livre escolha dentro dos 25 estudos opus 60 de Matteo Carcassi. Ou um arranjo 
inédito, de nível técnico, elaborado pelo candidato, para a peça Jorge do Fusa, do Garoto. 

 Instrumento Violino 

Estudo Nº 8 do livro 42 Estudos para violino de Rodolphe Kreutzer. Qualquer edição. 

 Instrumento Violoncelo 

Um Prelúdio das 6 Suites para violoncelo solo de J.S. Bach. Qualquer edição. 

2. Relação de Obra de Confronto para candidatos a Professor de Canto 

O Bêbado e o Equilibrista, de João Bosco e Aldir Blanc. (O candidato poderá cantar a peça na tonalidade 
mais adequada para seu tipo vocal). 

3. Relação de Obra de Confronto para candidatos a Professor de Regência 

Sinfonia nº1, em Dó Maior, opus 21 (1799-1800) de Ludwig van Beethoven - 1º movimento (Adagio 
Molto – Ellegro com brio) e 2º Movimento (Andante Cantabile com moto) Redução para piano 
(transcrição de Franz Liszt) Disponível em: http://petrucci.mus.auth.gr/imglnks/usimg/9/99/IMSLP61466-
PMLP03520- Liszt_Musikalische_Werke_4_Band_2_1.pdf  

4. Orientações para Confronto para candidatos a Professor de Dança 

Apresentar uma sequência na técnica clássica e uma sequência na técnica contemporânea com o 
tempo estimado entre 2 (dois) e 3 (três) minutos, cada uma delas. 

8.5.1. No momento da convocação do candidato, conforme tabela do item 6.4, ele deverá indicar dois 
links com o vídeo no formato MP4 ou MOV, um disponibilizado em nuvem (Dropbox, OneDrive ou 
Google Drive) e o outro no Youtube, marcado como “não público”. 

8.5.2. Para a gravação do vídeo o candidato deverá seguir as orientações do Anexo IV - CADERNO 
TÉCNICO, que segue reproduzido abaixo: 

 

ANEXO IV – CADERNO TÉCNICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO CONCURSO PÚBLICO 02/2021 

1. Referências e requisitos mínimos para a produção audiovisual do vídeo da performance a ser enviado: 

• No caso de uso de câmera de celular, gravar o vídeo na horizontal, nunca na vertical. 

• A qualidade do vídeo gravado precisa ser FULL HD (1920 X 1080px) 24 ou 30 fps. 

• Depois de gravar: Exportar o vídeo no formato MP4 ou MOV, 1920 X 1080px. Verificar o vídeo 
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exportado do começo ao fim, em velocidade normal, para garantir que não houve erros na 
exportação. 

• Verificar se o link do Youtube está marcado como “não público” e permite a visualização do conteúdo 
pelo júri, sem restrições. 

2. Inserção de sinal manual no início do vídeo. 

O vídeo deverá ser iniciado com um sinal manual específico. Que será usado para garantir que os 
vídeos sejam gravados no período previsto neste edital. Importante: os vídeos que não forem iniciados 
com estes sinais manuais não serão avaliados. Imprima o sinal manual e deixe-o visível no momento de 
sua apresentação (item a) dos Aspectos técnicos deste anexo. 

3. Aspectos técnicos: 

a) O candidato deverá, antes de iniciar a execução, apresentar-se (falando à câmera) com nome e 
cidade, bem como dizer que essa é a gravação para este concurso. 

b) O vídeo deverá ter como título: Concurso de Cubatão – “Nome Completo do Candidato” 
c) A obra precisa ser gravada na íntegra e sem edição. Ou seja, em uma única tomada e sem quaisquer 

edições em qualquer ponto do vídeo. 
d) O enquadramento visual do vídeo deverá ser frontal, na altura aproximada do candidato. 
e) Deve ser sempre visualizado o instrumento inteiro, quando o caso, o corpo, as mãos e o rosto do 

candidato. 
f) Deve ser usada uma iluminação adequada e o som do instrumento deve ser capturado em todos os 

níveis e sem distorção. 
g) Não será permitido o uso de compressão ou efeitos sonoros especiais (como reverb, etc.). 
h) Não será permitida a inserção de gráficos, textos ou falas. 
i) Quando possível, é sugerido o uso de um plano de fundo neutro. 
j) Contemplar registro inédito, realizado exclusivamente para o concurso. 
k) Deverá ser gravado a partir da data de publicação deste edital. 
l) No momento da inscrição o candidato deverá declarar a data em que o vídeo foi gravado. 
m) Vídeos postados antes da publicação deste edital não serão aceitos, bem como vídeos já gravados e 

que simplesmente forem repostados. 
n) É proibida a dublagem sobre um áudio. 
o) Para vídeos de candidatos a professor de piano a posição da câmera deve permitir visualização do 

teclado do piano e do corpo inteiro do candidato, inclusive dos pés. Deve ainda ser feito com câmera 
parada, de forma que sejam visíveis as mãos, o perfil do candidato e os pedais do instrumento. O piano 
no qual o candidato executará as provas deve ser acústico, vertical ou de cauda. Não serão admitidas 
provas feitas em piano digital. O bom funcionamento e a afinação do instrumento são de inteira 
responsabilidade do candidato. 

p) Os candidatos ao cargo de dança enviarão 2 (dois) vídeos, seguindo todas essas orientações em 
ambos. Um para Técnica de Dança Clássica e outro para Técnica de Dança Contemporânea. 

A organização do concurso não se responsabiliza por quaisquer problemas técnicos que inviabilizem a 
avaliação dos candidatos, sendo passível de eliminação. 

 

8.5.3. Após o envio do arquivo, não serão aceitas modificações, sob pena de exclusão do 
candidato do concurso público. 

8.6. Somente para as provas de Canto e Regência será permitida a presença de pianista 
acompanhador. 

8.7. O candidato será avaliado por uma Banca Examinadora composta por 3 (três) integrantes, 
sendo todos eles músicos especialistas, com profundo conhecimento na área. 

8.8. Para os Professores de Educação Profissional – Instrumentos musicais: 
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8.8.1. A habilidade e o conhecimento musical do candidato serão mensurados por meio da 
avaliação de sua performance, segundo os seguintes itens: 

I. Domínio técnico do instrumento musical (DI): Implica no conhecimento 
cinestésicocorporal das diferentes técnicas aplicadas a um instrumento musical que 
possibilitam o alcance motor fino das intenções interpretativas estabelecidas pelo 
compositor na partitura. 

II. Afinação (AF): Envolve o ajuste, por uníssonos ou intervalos naturais (que podem ser 
expressos por fracções de inteiros), da altura das notas de um instrumento às de um 
outro ou em relação a outra nota do próprio instrumento. Se o intervalo não estiver 
afinado, naturalmente, ouve-se um batimento’ produzido pelos harmônicos desafinados. 

III. Fraseado, dinâmica e sonoridade (FD): Fraseado é a arte de dividir uma melodia em 
grupos de sons interconectados de modo a fazer emergir efeitos interpretativos 
intencionais. Envolve controle dinâmico, isto é, a consciência sobre quais notas devem 
ter mais ou menos intensidade; e um controle de sonoridade de modo que diferentes 
texturas musicais possam ser percebidas no contexto de uma frase musical. Inclui 
crescendos, decrescendos, acelerandos, rubatos, entre outras dimensões, levando-se em 
conta o estilo da obra interpretada. 

IV. Estilo interpretativo (EI): A maneira pela qual compositores de época e países diferentes 
combinam, simultaneamente, os diversos elementos musicais importantes, que são 
chamados de componentes básicos da música. Envolve as dimensões melodia, 
harmonia, acorde, ritmo, timbre, forma e tessitura; e o modo como são estruturadas 
historicamente em termos de período e região do compositor. 

V. Postura (PS): Na relação entre o instrumento musical e o corpo do intérprete, trata-se de 
imagem corporal, resultante de um fenômeno articulatório entre distintas partes do corpo 
relacionadas ao espaço. O corpo mantém sua postura pela ação dinâmica de forças 
aplicadas sobre ossos e músculos. A postura musical ideal é aquela em que essas forças 
sustentam e conduzem o corpo sem sobrecargas, com a máxima eficiência e o mínimo 
de esforço. A postura é o resultado de ações musculares contínuas que compensam o 
efeito da gravidade e de forças externas desequilibradoras, mantêm o equilíbrio e 
contribuem decisivamente para a manutenção de consciência têmporoespacial. 

VI. Articulação (AR): Delineação dos motivos ou ideias musicais, por meio de grupos, 
separações e acentuação de notas. Seja indicada pelo compositor ou determinada pelo 
executante, é o elemento principal na formulação interna de frases e – na associação 
com atividades rítmicas e harmônicas – na clarificação de motivos melódicos e na 
extensão da ideia fraseológica. Por meio desta clarificação, a música ganha forma e 
sentido análogo ao da linguagem, através da pontuação e da acentuação. Trata-se de 
“separar (grupos rítmicos ou melódicos) para tornar o discurso musical inteligível”. 

8.9. Para os Professores de Educação Profissional – Canto: 

8.9.1. A habilidade e o conhecimento musical do candidato serão mensurados por meio da 
avaliação de sua performance, segundo os seguintes itens: 

I. Domínio técnico da voz (DV): Implica no conhecimento cinestésico-corporal das 
diferentes técnicas aplicadas à voz que possibilitam o alcance motor fino das intenções 
interpretativas estabelecidas pelo compositor na partitura. 
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II. Afinação (AF): Envolve o ajuste, por uníssonos ou intervalos naturais (que podem ser 
expressos por fracções de inteiros), da altura das notas da voz. 

III. Fraseado, dinâmica e sonoridade (FD): Fraseado é a arte de dividir uma melodia em 
grupos de sons interconectados de modo a fazer emergir efeitos interpretativos 
intencionais. Envolve controle dinâmico, isto é, a consciência sobre quais notas devem 
ter mais ou menos intensidade; e um controle de sonoridade de modo que diferentes 
texturas musicais possam ser percebidas no contexto de uma frase musical. Inclui 
crescendos, decrescendos, acelerandos, rubatos, entre outras dimensões, levando-se em 
conta o estilo da obra interpretada. 

IV. Estilo interpretativo (EI): A maneira pela qual compositores de época e países diferentes 
combinam simultaneamente os diversos elementos musicais importantes, que são 
chamados de componentes básicos da música. Envolve as dimensões melodia, 
harmonia, acorde, ritmo, timbre, forma e tessitura; e o modo como são estruturadas 
historicamente em termos de período e região do compositor. 

V. Postura (PS): Trata-se de imagem corporal, resultante de um fenômeno articulatorio entre 
distintas partes do corpo relacionadas ao espaço. O corpo mantém sua postura pela ação 
dinâmica de forças aplicadas sobre ossos e músculos. A postura musical ideal é aquela 
onde essas forças sustentam e conduzem o corpo sem sobrecargas, com a máxima 
eficiência e o mínimo de esforço. A postura é o resultado de ações musculares contínuas 
que compensam o efeito da gravidade e de forças externas desequilibradoras, mantêm o 
equilíbrio e contribuem decisivamente para a manutenção de consciência têmporo-
espacial. 

VI. Articulação (AR): Delineação dos motivos ou ideias musicais, por meio de grupos, 
separações e acentuação de notas. Seja indicada pelo compositor ou determinada pelo 
executante, é o elemento principal na formulação interna de frases e – na associação 
com atividades rítmicas e harmônicas – na clarificação de motivos melódicos e na 
extensão da ideia fraseológica. Por meio desta clarificação, a música ganha forma e 
sentido análogo ao da linguagem, através da pontuação e da acentuação. Trata-se de 
“separar (grupos rítmicos ou melódicos) para tornar o discurso musical inteligível”. 

8.10. Para os Professores de Educação Profissional – Regência: 

8.10.1. O candidato será mensurado em sua habilidade e conhecimento musical por meio 
da avaliação de sua performance, segundo os seguintes itens: 

I. Domínio técnico gestual (DG): Implica no conhecimento e domínio de elenco de 
movimentos corporais por meio dos quais comunica suas intenções musicais aos 20 
integrantes de seus conjuntos, seguindo padrões na movimentação da regência, que 
permitam a instalação de um processo de comunicação não verbal ativo e eficiente, se 
antecipando ao conjunto, tornando-se o foco da atenção e fazendo com que todos os 
seus movimentos sejam minuciosamente observados pelos demais músicos e pela 
audiência. Aqui será avaliada funções elementares da regência, como dar o início, dar 
entradas, bater compassos, pausas e indicar o fim. 

II. Postura (PS): Trata-se de imagem corporal, resultante de um fenômeno articulatório 
entre distintas partes do corpo relacionadas ao espaço. O corpo mantém sua postura 
pela ação dinâmica de forças aplicadas sobre ossos e músculos. A postura musical 
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ideal é aquela onde essas forças sustentam e conduzem o corpo sem sobrecargas, com 
a máxima eficiência e o mínimo de esforço. A postura é o resultado de ações 
musculares contínuas que compensam o efeito da gravidade e de forças externas 
desequilibradoras, mantêm o equilíbrio e contribuem decisivamente para a manutenção 
de consciência têmporo-espacial. 

 

8.11. Para os Professores de Educação Profissional – Dança 

8.11.1. A prova prática constará de: demonstração prática dos conhecimentos em Técnica 
de Dança Clássica e em Técnica de Dança Contemporânea, habilidades e atitudes na 
execução das atividades relacionadas com as atribuições inerentes aos trabalhos 
executados pelo candidato na execução de duas sequências de livre escolha, conforme 
anexo III. 

8.11.2. A nota final do candidato na prova prática será obtida pelo somatório dos pontos 
atribuídos por todos os avaliadores, dividido pelo número destes. 

8.12. A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 

8.12.1. As notas atribuídas ao candidato, em cada item de sua avaliação, serão aplicadas 
até a primeira casa decimal. 

8.13. Será considerado habilitado o candidato que obtiver no mínimo 40 pontos, sendo os demais 
excluídos do concurso público independente da nota obtida na prova escrita objetiva. 

8.14. O candidato deverá cumprir toda a rotina disposta no Anexo IV - CADERNO TÉCNICO. O 
não cumprimento de qualquer item poderá ensejar a eliminação do candidato. 

8.15. Aplica-se à prova prática o disposto no capítulo referente à prova objetiva, no que couber. 

 

Cubatão, 16 de novembro de 2021. 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 
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ANEXO I – CONCURSO PÚBLICO 02/2021 
LISTA DOS CANDIDATOS HABILITADOS PARA PROVA PRÁTICA 

POR CARGO/FUNÇÃO EM ORDEM ALFABÉTICA 

 
Cargo: 201- Professor de Educação Profissional - CLARINETE 

Inscr. Nome do Candidato 

060015 ADILSON JOSÉ ALVES FILHO 

060332 ALEXANDRE DOS SANTOS BLUME 

060310 BEZALEEL FERREIRA GOMES 

060224 DAVI ROCHA CAMPOS 

060246 EFRAIM SANTANA DOS SANTOS 

060182 ELIATHAM RICARDO DE ALBUQUERQUE 

060002 GERMANO LUIZ BLUME NETO 

060258 MARCOS LUCIO DE CARVALHO 

060026 MARIVANERSON DOS SANTOS SILVA 

060005 VINICIUS REZENDE GOULART SERPA 

  

Cargo: 202- Professor de Educação Profissional - CONTRABAIXO  
Inscr. Nome do Candidato 

060259 BEATRIZ DE FRANCA OLIVEIRA 

060151 EDUARDO BRASIL PEREIRA SANTANA 

060064 HUGO JACSON NEVES DA CRUZ JUNIOR 

060073 MAURICIO DA SILVA LAGO 

060235 SAMUEL ANTÔNIO ARAUJO DE JESUS 

060042 WENDRE ROMÃO DOS SANTOS 

  

Cargo: 203- Professor de Educação Profissional - DANÇA  
Inscr. Nome do Candidato 

060323 CAMILA MAGALHÃES DA SILVA 

060017 CARINA FORGANES COTE 

060108 CINTHIA CAVALCANTE AUGUSTO 

060086 FERNANDA SOUZA DO NASCIMENTO 

060128 GABRIELA DE CASTRO RICOY RANGEL TORRES 

060075 HELOÍSA HELENA SIQUEIRA DORNELLAS 

060109 JÉSSICA BARBIERI AUGUSTO DE CAMARGO 

060297 LARA MACHADO DE OLIVEIRA 

060201 LIDIANE REIS E SILVA 

060238 MAÍRA DIAS DE SOUZA 

060090 MARCELA DE MACEDO CAVALLINI 

060023 MARCELA RENATA COSTA SILVÉRIO 

060249 MARILENE DE OLIVEIRA FERREIRA ARAUJO 

060059 MAURICIO RIBEIRO DOS SANTOS 

060161 MELISSA SALES VALÉRIO 
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060114 MONICA DA SILVA CABRAL 

060115 RAQUEL MENESES DE LIMA 

060299 RENAN HENRIQUE ADRIANO BAPTISTA 

060284 ROBERTA GOMES 

060229 TATIANA CARVALHO DA SILVA 

060061 THAÍS MOREIRA RAMOS SOARES 

  

Cargo: 204- Professor de Educação Profissional - FLAUTA 
TRANSVERSAL 

Inscr. Nome do Candidato 

060270 ANDERSON FABIANO SOUZA DE OLIVEIRA 

060014 ANDRE FARIAS LEITE DA SILVA RAMOS 

060274 CESAR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA 

060103 CLAUDETE REBOUÇAS DA SILVA 

060294 FABRÍCIO MALAQUIAS ALVES 

060262 GABRIELLE LIMA BERNARDO 

060233 JULIA ALVES GREGORIO 

060047 MARCELO JESUS DO ROZARIO 

060223 MÁRCIO AUGUSTO POTEL 

060035 NORBERTO QUEIROZ 

060072 THAÍS DA SILVA NATAL MURATT 

  

Cargo: 205- Professor de Educação Profissional - PERCUSSÃO 
Inscr. Nome do Candidato 

060020 ALEX DUARTE PEREIRA DA SILVA 

060330 DIEGO OSMANI SOARES ALTHAUS 

060021 FABIANA DA SILVA RIBEIRO 

060053 FRANCISCO DE ASSIS SOARES ROSA 

060234 ISRAEL HENRIQUE SANTOS 

060112 JOABE ODILON VASCONCELOS DE OLIVEIRA 

060301 JOÃO PAULO DE ALMEIDA SINHÁ 

  

Cargo: 206- Professor de Educação Profissional - PIANO  
Inscr. Nome do Candidato 

060039 ADOLFO CARLOS FERNANDES DE MENDONÇA JUNIOR 

060162 ALEXANDRE PRADO DOS SANTOS 

060008 ANÁLIA CRISTIANE LEITE NUNES DA SILVA 

060247 CAROLINA RODRIGUES GOMES 

060255 CRISLAINE MICHELAZZZO DOS SANTOS VENTURA 

060295 DANIELA CARVALHO CATANZANO 

060159 DANIELE PEREIRA DA SILVA 

060007 DÉCIO FERNANDO CARRION DE OLIVEIRA 

060016 ELLEN CRISTINA DE CASTRO DIAS RADOSTA 
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060142 FABIANA DE SOUZA MENDES 

060289 FERNANDA LOPES RODRIGUES DA PAZ 

060057 FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS GERALDES 

060165 LUIZ ALFREDO DOS SANTOS MARTINS JUNIOR 

060210 MARCOS JÚLIO SERGL 

060160 MARINA FIGUEIRA DA ROCHA 

060084 MARIO ROBERTO TIROLLI 

060253 NAARA SANTANA DOS SANTOS FERNANDES 

060067 PAULO HENRIQUE NIGLIA 

060001 RAPHAEL DE CARVALHO LAGO TESSAROTTO 

060300 RUTH FERNANDA BERNARDES DA SILVA 

060305 SAMUEL CESAR MATHEUS 

060308 SHEYLA COSTA PEREIRA 

060202 SILAS DA LUZ PALERMO FILHO 

060266 THAIS LUANA RIBEIRO 

060068 WENDELL MÜLLER DOS SANTOS LIMA 

  

Cargo: 207- Professor de Educação Profissional - SAXOFONE 
Inscr. Nome do Candidato 

060034 AMANDA CARDOSO DINIZ 

060095 ANDRE RODRIGUES RANGEL 

060150 GABRYEL SOARES AGUIAR 

060208 GLEYSSER DE MENEZES DORES 

060060 JOSÉ DE CARVALHO OLIVEIRA 

060263 ROBSON DOS ANJOS OLIVEIRA 

  

Cargo: 208- Professor de Educação Profissional - TROMPA 
Inscr. Nome do Candidato 

060248 AMANDA VIEIRA SOARES 

060327 JESSICA MARIA VICENTE ROCHA 

060177 LEANDERSON DOS SANTOS FERREIRA 

060216 MICAELE GOMES ALVES 

060141 TAYANNE SEPULVEDA DE JESUS 

  

Cargo: 209- Professor de Educação Profissional - TROMPETE 
Inscr. Nome do Candidato 

060293 ALLAN MARQUES MOREIRA 

060135 MAURO STAHL JUNIOR 

  

Cargo: 210- Professor de Educação Profissional - TUBA/EUFÔNIO 
Inscr. Nome do Candidato 

060303 FERNANDO DA SILVEIRA CARDOSO 

060281 REGINALDO DO ESPÍRITO SANTO THIMÓTEO 
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060264 SILAS ALVES DA SILVEIRA BARRETO 

  

Cargo: 211- Professor de Educação Profissional - VIOLA 
Inscr. Nome do Candidato 

060154 CAMILA HELANY ROSA DE SOUZA 

060190 CAMILA RIBEIRO RODRIGUES 

060204 LEANDRO BARBOSA DE SOUZA PIRES 

060110 LEONARDO DANIEL MARQUES DE OLIVEIRA 

060198 OTÁVIO AUGUSTO NEVES MONTEIRO 

  

Cargo: 212- Professor de Educação Profissional - VIOLÃO 
Inscr. Nome do Candidato 

060271 AFFONSO HENRIQUE JOVANE MARQUES 

060122 ALERSON DONIZETE DE OLIVEIRA 

060167 ALEXANDRE MARTINELLO SANCHES 

060219 ANDERSON MARQUES DA SILVA 

060127 ANDRÉ EIVA PFEIFFER 

060152 ATILIO FIGUEIRA DA ROCHA 

060277 CAIO HENRIQUE JUNQUEIRA FERRAZ 

060153 CARLOS ALFEU GUERRA GOMES 

060022 CLAUDIO AUGUSTO DA LUZ 

060117 DANIEL ARAUJO ALMEIDA LIMA 

060129 EVANDRO PIRES BARBOSA 

060302 FÁBIO RICKY PAIVA ISIDIO E SANTOS 

060180 FRED LINCOLN BRITO FALCÃO 

060199 GABRIEL RIBEIRO MARON 

060203 GERONIMO PEDRO DA SILVA 

060228 GETÚLIO SILVA PAIVA JÚNIOR 

060102 HAMILTON RODRIGUES CARVALHO TURIBIO 

060242 JANDERSON GOMES DA SILVA 

060071 LAWRENCE RODRIGUES OLIVEIRA E SILVA 

060273 LUCAS DOTTA GAMITO 

060269 LUIZ MATEUS MENDES ALONSO 

060324 MATHEUS SANTOS BORBA DE ARAÚJO 

060055 RENATO EDUARDO YANO 

060213 RICARDO FARÃO 

060111 RODRIGO MARQUES DE DEUS ALMEIDA 

060088 WILLIAN MARCELO DE CAMPOS 

  

Cargo: 213- Professor de Educação Profissional - VIOLINO 
Inscr. Nome do Candidato 

060105 HECTOR SOARES SILVA 

060093 IRIS SOARES JORGE 
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060232 KETLYN PINHEIRO DE MOURA DOS REIS SILVA 

060163 NICOLE CHAVES DOS REIS SOUZA 

060123 RAFAEL SILVESTRE DOS SANTOS 

060124 SERGIO RODRIGUES LISBOA 

060318 SUELEN LEMOS PENHA 

060218 TALITA ARAUJO RODRIGUES 

060250 THATIANY NUNES TESCHI 

060083 WILHANSON CARLOS DE SOUSA SILVA 

  

Cargo: 214- Professor de Educação Profissional - VIOLONCELO 
Inscr. Nome do Candidato 

060280 CONCEIÇÃO SOUSA FERNANDES 

060187 MARIA CLARA SCHLICHT VIRTUOSO 

060251 MARIANA SABINO BRANDÃO 

060157 RENATO AMARAL 

060217 RENATO ISAQUE DE OLIVEIRA ANTUNES 

  

Cargo: 215- Professor de Educação Profissional - REGÊNCIA  
Inscr. Nome do Candidato 

060304 DIEGO MUNIZ COSTA 

060292 EDUARDO STELLA 

060206 GUILHERME DE MORAIS 

060237 ÍCARO DE CARVALHO MARQUES 

060066 JULIANA GOES RAMOS MARQUES 

060325 LARISSA MACEDO DA SILVA 

060104 RENATA CABRAL COSTA DA SILVA 

  

Cargo: 216- Professor de Educação Profissional - CANTO 
Inscr. Nome do Candidato 

060276 BIANCA RIBEIRO 

060282 CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO 

060195 JULIA VASCONCELOS BARROS DOS REIS 

060265 LÍLIAN ROCHA DE ARAÚJO 

060227 LORRAYNE TOMÉ DA SILVA 

060283 LUDMILLA THOMPSON SATHLER FREITAS 

060116 MURILO ALVES FERRAZ 

060326 PATRICIA DA SILVA NOBREGA 

060186 RAFAEL MELO MACHADO 

 


