ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO

Eu, abaixo identificado e assinado, de acordo com a exigência do Edital de Credenciamento n.°
01/2019, do CCTG – Centro Cultural Teatro Guaíra, venho requerer a inscrição para o fim de participar das
atividades da Orquestra Sinfônica do Paraná, quando necessário, na categoria abaixo descrita:
Nome:________________________________________________________________________________.
Categoria (indicar o instrumento musical, conforme o item 3.5.1 do Edital):___________________________.
RG n.°: _______________________________.
CPF n.°: ______________________________.
Profissão:_____________________________.
Endereço:______________________________________________________________________________.
Cidade: ________________________Estado: ______________________País: ______________________
Idade: ___________.
Estado Civil: _____________________________.
Telefone: (___) _________-______________ Celular: (___) _________-______________.
E-mail:________________________________________________________________________________.

Curitiba, ______ de __________________________ de _________.

____________________________________________
Assinatura do Músico

ANEXO II
DECLARAÇÃO
PRESTAÇÃO DE TRABALHO SEM VINCULO EMPREGATÍCIO
RESPONSABILIDADE SOBRE DOCUMENTAÇÃO E MATERIAL APRESENTADOS

Eu,_______________________________________________________________, inscrito no CPF/
MF sob o n° ________________________ e portador da Cédula de Identidade n.° ___________________,
declaro que estou ciente de que a presente seleção para integrar, quando necessário, a Orquestra Sinfônica
do Paraná não gera vínculo empregatício com esta Autarquia, sendo apenas remunerado por ensaios e/ou
concertos pontuais, conforme remuneração determinada neste Edital.
Conheço e aceito, incondicionalmente, as regras do presente Edital, bem como me responsabilizo
por todas as informações contidas no projeto e pelo cumprimento do respectivo plano de trabalho, após o
envio da documentação e material exigido no item 3.4 deste Edital.

Curitiba, ______ de __________________________ de _________.

____________________________________________
Assinatura do Músico

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

Declaro para os devidos fins que possuo disponibilidade de dias e horários, para atuar como
músico, quando necessário, junto à Orquestra Sinfônica do Paraná no ano de 2.020, inclusive para
apresentações aos finais de semana e feriados em outras cidades.

Curitiba, ______ de __________________________ de _________.

____________________________________________
Assinatura do Músico

ANEXO IV
DECLARAÇÃO – USO DE IMAGEM

Neste ato,_________________________________________________, (nacionalidade), (estado
civil), portador da Cédula de identidade RG nº.__________________________, inscrito no CPF/MF sob nº
________________________,

residente

e

domiciliado

à

Rua

_________________________________________________________________, nº._________, município
de ______________________/Estado _____, AUTORIZO o uso de minha imagem pelo CCTG – Centro
Cultural Teatro Guaíra e a Orquestra Sinfônica do Paraná, em todo e qualquer material publicitário ou
institucional, a ser divulgado por qualquer meio de comunicação. A presente autorização é concedida a
título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território nacional e no exterior, por
prazo indeterminado.
Declaro ainda, estar ciente e concordar com os termos do Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO – 1º
Credenciamento de Músicos – OSP/CCTG – CREDENCIAMENTO n.º 01/2019.
Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que
nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro, e assino a
presente autorização.

Curitiba, ______ de __________________________ de _________.

____________________________________________
Assinatura do Músico

Nome:
Telefone p/ contato:

ANEXO V
REPERTÓRIOS CREDENCIAMENTO (Item 3.5 do referido Edital)
1 – VIOLINO
W. A. Mozart: Concerto 3K.216, 4 K.218 or 5 K.219: exposição do primeiro movimento, sem cadência.
W. A. Mozart: Abertura de “A Flauta Mágica”: parte de segundo violino, do compasso 16 ao 43;
W. A. Mozart: Sinfonia n°39, quarto movimento: do início até compasso 41;
F. Mendelssohn: Sonho de uma noite de verão, Scherzo: do compasso 17 ao 99;
F. Mendelssohn: Sinfonia n°4, primeiro movimento: do início até compasso 66.
OBS: sempre primeiro violino, exceto “A Flauta Mágica”.
2 – VIOLA
Stamitz: Concerto (1º movimento – exposição do tema até o fim da primeira página, no compasso 135).
Mozart: Sinfonia nº35 (4º movimento, compasso 134 1 181)
Tchaikovsky: Sinfonia nº 6 (1º movimento, Allegro non troppo, até C)
Smetana: Abertura “The Bartered Bride” (começo até o 5º compasso depois de A)
Beethoven: Sinfonia nº 5 (2º movimento)
Brahms: Variações Haydn (variações 5 e 7)
Mendelssohn: Sonho de uma noite de verão (Scherzo)
3 – V IOLONCELO
Haydn: Concerto em dó maior
Strauss: “Don Juan” (começo até a letra D)
Mahler: Sinfonia nº5 (Rondo Finale, do número 2 ao 4 e do 6 ao 8)
Beethoven: Sinfonia nº5 (2º movimento, do início até o compasso 59 e do compasso 98 a 123)
Brahms:
Sinfonia
nº3
(3º
movimento,
do
início
até
o
compasso
16)
Smetana: Abertura “The Bartered Bride” (começo até o 5º compasso depois de A)
Bruckner: Sinfonia nº7 (1º movimento, do começo até o compasso 24)
4 – CONTRABAIXO
Beethoven: Sinfonia nº 5 (Scherzo e Trio)

Mozart: Sinfonia nº 40 (4º movimento, compassos 45 a 71)
Strauss: “Don Juan” (A até 4 compassos depois B)
Brahms: Sinfonia nº2 (E até 29 compassos a frente)
Verdi: Abertura “Forza del Destino” (compasso 75 até 121)
Bruckner: Sinfonia nº7 (1º movimento do compasso 219 ao 249, compasso 303 ao 316)
5 – FLAUTA
Mozart: Concerto em Sol Maior – KV 313 (1º movimento)
Brahms: Sinfonia nº 4 em mi menor (4º movimento, compassos 89 a 105)
Dvorak: Sinfonia nº 8 em sol maior (4º movimento, 8 antes de D até E)
Mendelssohn: Sonho de uma noite de verão (Scherzo, 12 antes de P até 23 depois de Q)
Pedro e o Lobo
Rossini: Abertura “Guillaume Tell” (C até 9º compasso de D)
Ravel: “Daphnis et Cloe”, second suite, solo (3º compasso depois do número de ensaio 176 ayé 2º
compasso depois do número de ensaio 179)
Beethoven: Sinfonia nº 9 (4º movimento, compassos 343 a 431)
Shostakovitch: Sinfonia nº 9 (3º movimento, compassos 9 ao 17 e compassos 98 ao 106)
6 – OBOÉ
Mozart: Concerto em Dó Maior – KV 314 (1º movimento)
Brahms: Variações sobre um tema de Haydn (2º oboé; tema)
Brahms: Sinfonia nº 1 (1º oboé solos dos 1º e 2º movimentos)
Ravel: Le Tombeau de Couperin (Prelúdio)
Rossini: Abertura de “La Scala di Seta” (inteiro)
Bartok: Concerto para Orquestra II. Giuoco delle copie. (compasso 25 até 44, segundo oboé)
Stravinsky: Pulcinella Suite (Serenata) (ensaio número 8 a 10)
7 – CLARINETE
Mozart: Concerto para Clarineta e Orquestra – KV 622 (1° movimento)
Beethoven: Sinfonia nº 6: 2º movimento (compasso 7 até letra A; letra D até um compasso antes de E);
Puccini TOSCA: Ato III: número de ensaio 11 a 12
Mendelssohn: Sonhos de uma Noite de Verão: Scherzo (começo até letra B; 6 depois de D até letra E; 6
antes de F até 6 antes de G; letra L até 2 depois de M);
Kodály: Dances of Galanta (compassos 31 a 66)
Prokofieff: Pedro e o Lobo (o Gato): (número de ensaio 20 a 21)
Stravinsky: Firebird Suite (1919) Variation de l’oiseau de feu
8 – FAGOTE

Mozart: Concerto em Si Bemol – KV 191 (1º e 2º movimentos)
Beethoven: Sinfonia nº 4 (solo do 4º movimento)
Beethoven: Concerto para violino (solo do 2º movimento)
Mozart: Abertura de “As Bodas de Fígaro”
Ravel: Bolero (solo)
Shostakovitch: Sinfonia nº9 (cadenza solo)
Stravinsky: La Sacre du Printemps. Solo. (começo até 3º compasso depois do ensaio nº3)
9 – TROMPA
Strauss: Concerto nº 1 para Trompa e Orquestra (1º movimento)
Beethoven: Sinfonia nº 6 (solo 1º movimento)
Beethoven: Sinfonia nº 7 (solo 1º movimento)
Brahms: Sinfonia nº 2 (solo 1º movimento)
Strauss: Till Eulenspiegel (chamadas)
Strauss: Ein Heldenleben (início)
Tchaikovsky: Sinfonia nº 5 (solo 2º movimento)
Rossini: Ouverture “Barbeiro de Sevilha” (12 compassos antes do ensaio número 9 até 9)
10 – TROMPETE
Haydn: Concerto em mi bemol (1o e 2o movimento)
*(Acho desnecessário pedir um concerto).
Mahler – Sinfonia no 5 (1o movimento);
Stravinsky – Petrouchka;
Bizet: Carmen (abertura, entre nos 9 e 12)
R. Strauss: Don Juan
Mussorgsky: Pictures of an Exhibition,
Promenade: (do começo até compasso 9)
Mussorgsky: Pictures of an Exhibition,
Samuel Goldbar und Schmuyle: (ensaio número 58 a 60).
11 – TROMBONE
Ravel: Bolero (solo)
Schumann: 3ª sinfonia (solo do 4º movimento)
Strauss: Till Eulenspiegel (35 até 16 de 37)
Strauss: Zaratrusta (Nº 50 até 4 compassos antes do 51)
Villa-Lobos: Bacchianas nº 8 (2º movimento. 4 depois do nº 3 até 4 antes do nº 5. 6 depois do nº 10 até 6
depois do nº13).

12 – TUBA
V. Williams: Concerto Nº 1
Berlioz: Symphonie Fantastique (4º e 5º movimentos)
Mahler: Sinfonia nº 1 (solo)
Strauss: Vida de Herói (Kampf)
Wagner: Ouverture “Os Mestres Cantores de Nuremberg” (solo)
S. Prokofiev: Sinfonia nº5 (3º movimento por 23 compassos).
I. Stravinsky: Petroushka (solo 100 a 101 + “piu mosso” 121 a 122)
13 – TÍMPANO E PERCUSSÃO
Caixa Clara:
Rimsky-Korsakov: Sheherazade (3º movimento, D a J, 4º movimento, P a R)
Rossini: Abertura de “La Gazza Ladra”
Ravel: Bolero e Alborada del Grazioso
Xilofone:
Gershwin: Porgy and Bess (introdução)
Glockenspiel:
Dukas: O Aprendiz de Feiticeiro (Scherzo)
Prato:
Tchaikovsky: Sinfonia Nº 4 (4º movimento, compassos 273 até o final)
Tímpano:
Krüger: Etüde nº45
Beethoven: Sinfonia nº 9 (I – início ao 7º antes de B, 4 antes de K ao 7º de L, R ao final; II – F a H, IV –
início ao 5º antes de allegro non troppo, 2 antes de prestissimo ao final)
J. Sibelius: Finlândia (D a I)
I. Stravinsky: A Sagração da Primavera (189 até o final)
B. Bartok: Concerto para Orquestra IV (42 a 50) e V (550 – 572)
J. Brahms: Sinfonia nº 1 (I – início ao 9º antes de allegro, IV – 2 antes B até C, 9º de Q ao final)
S. Prokofiev: Sinfonia Clássica IV (início até B, G à casa 1)

ANEXO VI
CHAMAMENTO PÚBLICO – 1º Credenciamento de Músicos – OSP/CCTG
CREDENCIAMENTO n.º 01/2019

CRONOGRAMA

Publicação do Edital

16/12/2019

Recebimento das INSCRIÇÕES (e-mails)

16/12/2019 à 13/02/2020

Pré-avaliação dos candidatos ao credenciamento

14/02/2019 à 20/02/2020

Avaliações da Comissão Especial de Julgamento

21/02/2020 à 12/03/2020

Sorteio – Formação da lista ordenada

13/03/2020 à 18/03/2020

Publicação da Lista de Credenciados no site do CCTG

18/03/2020

Início da convocação dos profissionais credenciados

19/03/2020

ANEXO VII
MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO (Pessoa FÍSICA)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS n.º ---/20-Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Artísticos, de um lado o
CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA, pessoa jurídica de direito público, entidade autárquica do Estado
do Paraná, inscrito no CNPJ sob n.º 76.695.204/0001-56, com sede à Rua XV de Novembro, 971, em
Curitiba-PR, neste ato representado pela sua Diretora Presidente MONICA RISCHBIETER, doravante
denominado CONTRATANTE e, de outro lado ---------------- --------- --------------, RG: -.---.-----/--, CPF/MF:
---.---.------, residente à ---------------------, -----, na cidade de ---------------, CEP: ---------, doravante
denominado(a) CONTRATADO(A), nos termos do protocolado n.º -.---.----- e da Lei 8.666/93, e observandose o contido no resultado do 1º Credenciamento de Músicos – OSP/CCTG, têm justo e contratado que
segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto
Os serviços de natureza artística ora contratados, a serem prestados pessoalmente pelo(a)
CONTRATADO(A), consistem na atuação como Músico ----------, integrando o elenco da ORQUESTRA
SINFÔNICA DO PARANÁ quando da apresentação do concerto agendado para o dia – de ------- de 20-- às
–h-- no Auditório ----------- do -------------, em ---------.
Parágrafo Único – A presente contratação se sujeita inteiramente às disposições do Decreto-Lei Estadual nº
15.608/07, Decreto nº 4.507/09, processando-se nos termos do artigo 22 do Decreto-Lei Estadual nº
15.608/07 e do disposto no Decreto Estadual n.º 1.424/95.
CLÁUSULA SEGUNDA – Da Vigência
Os presentes serviços são contratados para a execução no período de – a – de ------ de 20--, sendo os dias
– e – reservados para os ensaios e o dia – para a apresentação do concerto agendado.
CLÁUSULA TERCEIRA – Do Preço
O valor total do presente contrato é de -.---,-- (--------------------------- reais), que o CONTRATANTE pagará
ao(à) CONTRATADO(A) em parcela única, deduzidos os valores concernentes aos descontos legais
devidos, com previsão para a data de --/--/--, uma vez atestada a integral e satisfatória execução dos
serviços ajustados.
CLÁUSULA QUARTA – Das Disposições Gerais
O não cumprimento de qualquer das cláusulas ou a falta de presença física do(a) CONTRATADO(A),
desobriga o CONTRATANTE a efetuar o pagamento da parcela devida, sem embargo de outras medidas
legais cabíveis;
O(A) CONTRATADO(A) cede, por este instrumento, seu direito de imagem e nome no crédito de
apresentações, cartazes, impressos, programas, fotos e chamadas comerciais em emissoras de rádio e

televisão, autorizando, inclusive, sem qualquer restrição ou ônus adicional, a gravação e a transmissão
parcial ou total, sem fins lucrativos, do trabalho mencionado na Cláusula Primeira deste pela Rádio e
Televisão Educativa do Paraná – RTVE;
•
As obrigações resultantes deste contrato correrão por conta da dotação orçamentária: 05132.5132
13.392.15.4199, natureza de despesa: 33.90.3606, fonte de recursos: 101.
CLÁUSULA QUINTA – Da Rescisão
O presente contrato poderá ser rescindido pela administração pública nos termos do art. 78 e incisos; 79 e
incisos da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA – Do Foro
Fica eleito o Foro da cidade de Curitiba-PR, para dirimir eventuais dúvidas oriundas do presente
instrumento.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em duas vias, de igual teor e forma, na
presença de duas testemunhas.
Curitiba, -- de ------- de 20--.

MONICA RISCHBIETER
CONTRATANTE – CCTG

-------------------------------------CONTRATADO(A)

Testemunhas: 01) -------------------------------------- 02) --------------------------------------

ANEXO VIII

MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO (Pessoa JURÍDICA)
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS n.º ---/20-Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Artísticos, de um lado o
CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA, pessoa jurídica de direito público, entidade autárquica do Estado
do Paraná, inscrito no CNPJ sob n.º 76.695.204/0001-56, com sede à Rua XV de Novembro, 971, em
Curitiba-PR, neste ato representado pela sua Diretora Presidente MONICA RISCHBIETER, doravante
denominado CONTRATANTE e, de outro lado o(a) microempreendedor(a) individual
-------------------------------------, inscrito(a) no CNPJ sob n.º --.---.---/-------, estabelecido(a) à ------------, -----,
------- -----------, na cidade de -----------, CEP: ---------, neste ato representado pelo seu titular
-------------------------, RG: -.---.-----/--, CPF/MF: ---.---.------, residente à ------- -----------------------, doravante
denominado(a) CONTRATADO(A), nos termos do protocolado n.º -.---.----- e da Lei 8.666/93, e observandose o contido no resultado do 1º Credenciamento de Músicos – OSP/CCTG, têm justo e contratado que
segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto
Os serviços de natureza artística ora contratados, a serem prestados pessoalmente pelo(a)
CONTRATADO(A), consistem na atuação como Músico ----------, integrando o elenco da ORQUESTRA
SINFÔNICA DO PARANÁ quando da apresentação do concerto agendado para o dia – de ------- de 20-- às
–h-- no Auditório ----------- do -------------, em --------.
Parágrafo Único – A presente contratação se sujeita inteiramente às disposições do Decreto-Lei Estadual nº
15.608/07, Decreto nº 4.507/09, processando-se nos termos do artigo 22 do Decreto-Lei Estadual nº
15.608/07 e do disposto no Decreto Estadual n.º 1.424/95.
CLÁUSULA SEGUNDA – Da Vigência
Os presentes serviços são contratados para a execução no período de – a – de ------ de 20--, sendo os dias
– e – reservados para os ensaios e o dia – para a apresentação do concerto agendado.
CLÁUSULA TERCEIRA – Do Preço
O valor total do presente contrato é de R$ ---,-- (---------- ---------- reais), que o CONTRATANTE pagará ao(à)
CONTRATADO(A) em parcela única, com previsão para a data de --/--/--, uma vez atestada a integral e
satisfatória execução dos serviços ajustados.
CLÁUSULA QUARTA – Das Disposições Gerais
O não cumprimento de qualquer das cláusulas ou a falta de presença física do(a) CONTRATADO(A),
desobriga o CONTRATANTE a efetuar o pagamento da parcela devida, sem embargo de outras medidas
legais cabíveis;

O(A) CONTRATADO(A) cede, por este instrumento, seu direito de imagem e nome no crédito de
apresentações, cartazes, impressos, programas, fotos e chamadas comerciais em emissoras de rádio e
televisão, autorizando, inclusive, sem qualquer restrição ou ônus adicional, a gravação e a transmissão
parcial ou total, sem fins lucrativos, do trabalho mencionado na Cláusula Primeira deste pela Rádio e
Televisão Educativa do Paraná – RTVE;
•
As obrigações resultantes deste contrato correrão por conta da dotação orçamentária: 05132.5132
13.392.15.4199, natureza de despesa: 33.90.3905, fonte de recursos: 101.
CLÁUSULA QUINTA – Da Rescisão
O presente contrato poderá ser rescindido pela administração pública nos termos do art. 78 e incisos; 79 e
incisos da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA – Do Foro
Fica eleito o Foro da cidade de Curitiba-PR, para dirimir eventuais dúvidas oriundas do presente
instrumento.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em duas vias, de igual teor e forma, na
presença de duas testemunhas.

Curitiba, -- de ------- de 20--.

MONICA RISCHBIETER
CONTRATANTE – CCTG

-------------------------------------CONTRATADO(A)

Testemunhas: 01) -------------------------------------- 02) --------------------------------------

ANEXO IX
Portaria nº 01/2018

