ESTADO DO AMAPÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
QUARTEL DO COMANDO GERAL
EDITAL N° 004/2018 – CFS MÚS QPMBM 2018
PROCESSO SELETIVO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DO
QUADRO DE PRAÇAS MÚSICOS DO CBMAP
CONVOCATÓRIA PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA - 2ª FASE

O Reitor da Universidade do Estado do Amapá (UEAP), no uso das atribuições
legais que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual nº 4018, de 1° de julho de 2014 e pelo
Estatuto e Regimento Geral da UEAP, torna pública a CONVOCATÓRIA DOS
CANDIDATOS APROVADOS NA 1ª FASE (ANEXO I ), PARA REALIZAÇÃO DA
PROVA PRÁTICA DA 2ª FASE, que ocorrerá no dia 06 de maio de 2018 (Domingo), com
abertura dos portões as 08h00min e fechamento as 09h00min, no Mini Auditório III, situado
no Campus I da UEAP, na Av. Presidente Getúlio Vargas, nº 650, Centro, Macapá-AP.
Informamos que:
A Segunda Fase, denominada Prova Prática, valerá 30 (trinta) pontos e será constituída
de teste de execução de instrumento musical, instrumento este que foi definido pelo candidato
no ato da inscrição no CFS Músico, a ser realizada da seguinte forma:
a) O candidato deverá apresentar uma peça de escolha da banca, com até 1 (um)
minuto para visualização da partitura antes de executá-la. Esta execução valerá 15 (quinze)
pontos;
b) O candidato deve apresentar uma peça de livre escolha, com até 1 (um) minuto de
arguição sobre a estrutura da peça e aspectos relevantes da mesma, e no máximo 3 (três)
minutos para a execução. Esta execução terá pontuação de 15 (quinze) pontos;
c) É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do local de
realização da prova, bem como o seu comparecimento no horário determinado.
d) Orienta-se ao candidato comparecer ao local designado para a realização da Prova
Prática com antecedência 01 (uma) hora do horário fixado para seu início (horário que será
aberto o portão), munido do Comprovante de Inscrição e documento oficial de identidade com
foto.
e) Para ter acesso ao local de realização da prova, o candidato deverá,
obrigatoriamente, comparecer fardado com uniforme 4° A, portando o comprovante de
inscrição e o documento oficial de identidade, com foto, original e em perfeitas condições, de
forma a permitir, com clareza, sua identificação.
f) Será impedido de ter acesso ao local da prova, o candidato que comparecer com
uniforme diferente do contido no item anterior, bem como não apresentar documento oficial
de identificação com foto.
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g) O portão de acesso será fechado as 09h00min, não sendo admitido, em hipótese
alguma, o ingresso de candidato no local de realização da Prova Prática após o horário fixado
para seu início.
h) Não será permitido o porte de armas de quaisquer espécie no local de prova.
i) Não será admitido o porte de telefone celular durante a realização da Prova, bem
como, o uso desse aparelho nos limites físicos da unidade de aplicação da Prova.
j) O candidato deve estar impreterivelmente na hora marcada, sob pena de ser
eliminado do certame
k) A Comissão do Processo Seletivo não se responsabilizará pela guarda de quaisquer
materiais dos candidatos; o local de realização das provas NÃO disporá de guarda-volume;
l) Demais informações estão previstas no Edital de Abertura - EDITAL N° 004/2018 –
CFS MÚS QPMBM 2018.

Macapá-AP, 02 de maio de 2018.

Prof. Dr. Perseu da Silva Aparício
Reitor
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ANEXO I
CPF
75718642249
94727317249
81717881220
97378380253

NOME DO(A) CANDIDATO(A)
JASIEL GADELHA GUEDES NASCIMENTO
JOSÉ TARCÍSIO DA SILVA TEIXEIRA
LUIS EUGÊNIO MONTEIRO DE RIBAMAR
PEDRO SALES JUNIOR

INSTRUMENTO
SAXOFONE ALTO
TROMPA EM FÁ
CLARINETE SI BEMOL
TECLADO (percussão)

