
 

 
EDITAL Nº 07, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2017 

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS  

 
III SEMANA INTEGRADA ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (SIEPE) 

 
 
O Diretor-Presidente da Fundação Delfim Mendes da Silveira, Professor Marco Aurélio Romeu Fernandes, 
no uso de suas atribuições regimentais e estatutárias, torna público a abertura de inscrições para o 
Processo Seletivo Simplificado para a seleção de 03 (três) Grupos Musicais Autônomos e 03 (três) 
Suplentes, nos termos da Lei n° 8.666/1993; Lei n° 8.958/1994, regulamentada pelo Decreto n° 7.423/2010; 
Lei n° 10.973/2014; Lei n° 13.243/2016; Decreto 8.241/2014; Decreto nº 4.748/2003 com vistas ao 
cumprimento do contido no Contrato n° 20/2017 - “III SEMANA INTEGRADA ENSINO, PESQUISA E 
EXTENSÃO (SIEPE)”, celebrado entre a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e a Fundação Delfim 
Mendes Silveira (FDMS). 
 
 
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E VAGAS E ETAPAS 
 
1.1 As atividades serão desenvolvidas de acordo com o Projeto “III SEMANA INTEGRADA ENSINO, 

PESQUISA E EXTENSÃO (SIEPE)”. 
 

1.2 O presente instrumento tem como objetivo selecionar 03 (três) Grupos Musicais Autônomos e 03 
(três) suplentes, com as seguintes especificações: 
 

N° 
Vagas 

N° 
Suplentes 

Função Requisito 

01 01 

Serviço Artístico e 
Musical - Gênero Rock 
ou Pop Rock Gaúcho, 
Nacional e/ ou 
Internacional 

 

1) Ser grupo musical ativo constituído por músicos 
profissionais ou amadores que comprovem a prática de 
execução musical pelo histórico do Grupo e/ou pela 
gravação de alguma música em mídia (DVD, CD ou canal 
de youtube). Necessariamente, a música gravada deve 
constar do repertório. 
 
2) Apresentar domínio dos instrumentos e/ou equipamentos 
necessários para a execução do repertório.  
 
3) Apresentar repertório a ser executado compatível com o 
gênero musical Gênero Rock ou Pop Rock Gaúcho, 
Nacional e/ ou Internacional com a proposta cultural e 
educativa do evento, bem como adequado ao tempo 
disponível. 

01 01 
Serviço Artístico e 

Musical - Gênero MPB 

1) Ser grupo musical ativo constituído por músicos 
profissionais ou amadores que comprovem a prática de 
execução musical pelo histórico do Grupo e/ou pela 
gravação de alguma música em mídia (DVD, CD ou canal 
de youtube). Necessariamente, a música gravada deve 
constar do repertório. 
 
2) Apresentar domínio dos instrumentos e/ou equipamentos 
necessários para a execução do repertório.  
 
3) Apresentar repertório a ser executado compatível com o 
Gênero Musical MPB, com a proposta cultural e educativa 
do evento, bem como adequado ao tempo disponível. 



 

 

01 01 
Serviço Artístico e 
Musical - Gênero 

HipHop 

1) Ser grupo musical ativo constituído por músicos 
profissionais ou amadores que comprovem a prática de 
execução musical pelo histórico do Grupo e/ou pela 
gravação de alguma música em mídia em mp3 (DVD, CD ou 
canal de youtube). Necessariamente, a música gravada 
deve constar do repertório. 
 
2) Apresentar domínio dos instrumentos e/ou equipamentos 
necessários para a execução do repertório e que deverão 
ser providos pelos músicos. 
 
3) Apresentar repertório a ser executado compatível com o 
gênero musical HipHop, com a proposta cultural e 
educativa do evento, bem como adequado ao tempo 
disponível. 

 
 

1.3 O processo seletivo simplificado se dará por meio de uma única etapa, sendo essa de caráter 
eliminatório, composta por avaliação do histórico do grupo e do repertório apresentado (Anexos II e 
III). 

 
 
2 DA REMUNERAÇÃO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO  

 
 

2.1 Os Grupos Musicais Autônomos selecionados para atuar junto ao Projeto III SEMANA INTEGRADA 
ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (SIEPE), serão remunerados na forma de Recibo de Pagamento 
Autônomo – RPA, através de um Contrato de Prestação de Serviços, pelo tempo de execução das 
atribuições, podendo ser prorrogado, suspenso ou rescindido a qualquer tempo. 

 
2.2 O valor do serviço que trata o subitem 2.1 obedece ao seguinte parâmetro de distribuição composto por 

uma única etapa, conforme discriminado abaixo: 
 
 

Descrição das Atividades Produto 
Valor BRUTO 

da Etapa 
Concluída 

Valor LÍQUIDO 
da Etapa 

Concluída 

Execução de repertório musical em espetáculo da III 
SIEPE UFPEL com duração de 45 minutos em 

palco aberto, com fornecimento de luz e som (não 
são fornecidos os equipamentos, instrumentos e 

acessórios). 

Apresentação  R$ 500,00* R$ 445,00* 

 
*Não são contabilizadas para pagamento as horas de ensaio, preparo, deslocamento e montagem de 
instrumentos, equipamentos ou demais recursos no local. 
 
 
2.3 As atividades descritas acima (subitem 2.2) serão desenvolvidas na cidade de Pelotas/RS, no dia 

24 de novembro de 2017. 

 

2.4 Todos os Prestadores de Serviços Autônomos receberão o acompanhamento geral da administração do 
Projeto III SEMANA INTEGRADA ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (SIEPE), junto à Coordenação 
Geral, nas tarefas a serem desempenhadas na modalidade de serviço conforme detalhadas no 
subitem 2.2 e deverão cumprir as exigências do edital, permitindo registro fotográfico e 
videográfico para uso em material promocional da UFPel. 

 



 

2.5 Os Grupos Musicais Autônomos selecionados deverão ter disponibilidade quanto às horas 
mencionadas neste Edital para o exercício das tarefas pertinentes à concessão das serviços, sendo 
formalizado com assinatura de Contrato de Prestação de Serviços para essa atuação. 

 
2.6 Os Grupos Musicais Autônomos deverão comprovar os requisitos exigidos. 
 
 
3 DAS INSCRIÇÕES E DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
 
 
3.1 Período de publicação do Edital: de 14 a 17 de novembro de 2017. O Edital será divulgado nos 

seguintes sites: http://www2.fundacoesufpel.com.br/fdms/ e http://wp.ufpel.edu.br/prec/ . 
 
3.2 Período de inscrição: de 14 a 17 de novembro de 2017. Caso não haja candidatos inscritos no período 

supracitado, o prazo de inscrição ficará automaticamente prorrogado por igual período a partir do 
próximo dia útil.  

 
3.3 Horário de inscrição: Até às 23 horas e 59 minutos do dia 17 de novembro de 2017 por e-mail: 
selecaomusicasiepe.2017@gmail.com  
 
3.4 Local das inscrições: E-mail: selecaomusicasiepe.2017@gmail.com  
 
 
3.5 Serão de inteira responsabilidade dos candidatos as informações prestadas no Requerimento de 

inscrição (Anexo I), em observância às normas e condições estabelecidas neste Edital, sobre as quais 
não poderá alegar desconhecimento. 

 
3.6 Com a inscrição, os candidatos firmarão o compromisso declarando conhecer os termos deste Edital e a 

regulamentação pertinente ao Processo Seletivo, não podendo, portanto, alegar desconhecimento. 
 
3.7 Os(as) candidatos(as) também deverão inserir os seguintes documentos no momento da inscrição:  
 
a) Requerimento de inscrição (Anexo I);  
b) Cópia do RG e CPF;  
c) Histórico do grupo musical com documentação que comprove a prática profissional exigida (Anexo II); 
d) Repertório (Anexo III). 
 
3.8 Todos os campos do Requerimento de inscrição devem ser preenchidos.  
 
3.9 A equipe responsável pela seleção não se responsabilizará por inscrições recebidas em desacordo com 

os termos deste Edital.  
 
3.10 Os (as) candidatos (as) que errarem no preenchimento do Requerimento de inscrição serão 

automaticamente eliminados (as).  
 
3.11 Os (as) candidatos (as) estrangeiros (as) deverão comprovar no ato da inscrição (anexando a cópia no 

e-mail) o Visto Permanente, de acordo com a legislação vigente.  
 
3.12 O resultado do processo seletivo estará disponível no dia 20 de novembro de 2017 nos sites 

http://www2.fundacoesufpel.com.br/fdms/ e http://wp.ufpel.edu.br/prec/ . 
 
3.13 O prazo para recurso é de 01 (um) dia útil a contar da data de publicação do resultado, devendo ser 

protocolado na sede das Fundações de Apoio à UFPel: Fundação Delfim Mendes Silveira – FDMS, 
Rua Marcílio Dias, n° 939, respeitando o horário de expediente (das 8h às 12h e 13h30min às 
18h). 

 
 
4 DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO  
 
 
4.1 O processo de seleção será constituído por uma única etapa: análise do histórico e repertório dos 

Grupos Musicais. 

http://www2.fundacoesufpel.com.br/fdms/
http://wp.ufpel.edu.br/prec/
http://www2.fundacoesufpel.com.br/fdms/
http://wp.ufpel.edu.br/prec/


 

 
4.2 A análise do histórico e repertório dos Grupos Musicais serão avaliados segundo a adequação com os 

requisitos essenciais e desejáveis para o respectivo Projeto com valorização do histórico e repertório. 
 
 
5 DA AVALIAÇAO DOS REQUISITOS E PONTUAÇÃO 
 
5.1 DA AVALIAÇAO DO HISTÓRICO DO GRUPO: 
 

Experiência/qualificação Pontuação 

Ter premiação musical 

0,1 a 1 ponto por premiação 
(considerar o tipo de prêmio e 

instituição que o concede) 
Máximo 2 pontos 

Ter experiência profissional em apresentação 
musical em público 

0,1 a 1,0 ponto por apresentação 
realizada (considerar o local, o evento 

e a duração) 
Máximo 6 pontos 

Ter participado de festivas, concursos e similares 

0,1 a 1 ponto por participação 
(considerar a natureza e abrangência 

do evento) 
Máximo 2 pontos 

TOTAL 10,0 pontos 

 
5.1.1 Serão selecionados no máximo 02 (dois) Grupos por gênero musical.  
 
5.2 DA AVALIAÇAO DO REPERTÓRIO DOS GRUPOS MUSICAIS: 
 

Experiência/qualificação Pontuação 

Adequação da quantidade e duração da músicas 
ao tempo previsto (45 min) 

Máximo 2 pontos 

Qualidade artística das músicas do repertório Máximo 6 pontos 

Adequação da proposta aos 
equipamentos/instrumentos que serão utilizados 

pelo grupo e que devem ser providenciados pelos 
músicos  

Máximo 2 pontos 

TOTAL 10,0 pontos 

 
 
5.3 DA PONTUAÇÃO MÍNIMA: 
 
5.3.1 A pontuação mínima para aprovação é de 5,0 (cinco) pontos (resultante da média simples da 
pontuação total dos subitens 5.1 e 5.2). 
 
 
6 DAS DATAS DO PROCESSO SELETIVO 
 

Data Etapas 

14 a 17 /11/2017 Inscrições 

20/11/2017 
Avaliação dos históricos e repertórios pela Banca Examinadora e 

Publicação dos aprovados no endereço eletrônico: 
http://www2.fundacoesufpel.com.br/ 

21/11/2017 Período de interposição de recursos 

22/11/2017 
Resultado da avaliação dos recursos e  
Publicação do resultado dos aprovados. 



 

 
7 DO RECURSO  
 
 
7.1 A comissão avaliadora é soberana nas suas decisões. Cabe recurso fundamentado contra suas 

decisões, no prazo de 01 (um) dia útil após a divulgação dos respectivos resultados. 
 
7.2 O recurso deverá ser impetrado pela parte interessada por meio de requerimento dirigido à Comissão 

Avaliadora, devendo o requerente dar entrada na recepção das Fundações UFPel: Fundação Delfim 
Mendes Silveira – FDMS, Rua Marcílio Dias, n° 939, observando o prazo estipulado e o horário de 
expediente do setor, conforme subitem 3.13.  

 
7.3 Compete à Comissão avaliadora acolher o recurso interposto e julgá-lo. 
 
7.4 O resultado do julgamento pela Comissão Avaliadora será publicado no site da Fundação Delfim 
Mendes Silveira. 
 
7.5  Serão indeferidos os recursos interpostos fora do prazo definido neste Edital. 
 
7.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Geral e membros da comissão avaliadora e em última 

instância, pelo Dirigente Máximo da Fundação Delfim Mendes Silveira.  
  
 
8 DA CONTRATAÇÃO  
 
 
8.1. Os (as) candidatos (as) aprovados serão contratados pelo tempo de execução das atribuições das 

atividades. 
 
8.2. O contrato a que se refere o subitem 7.1 será para o dia 24 de novembro de 2017, podendo ser 

prorrogado, suspenso ou rescindido a qualquer tempo se for exigência do projeto. 
 
8.3. A convocação seguirá a ordem de classificação constante do resultado de seleção do presente Edital, 

tendo preferência os candidatos classificados dentro do limite de vagas e, posteriormente, caso se faça 
necessário, os demais classificados seguindo rigorosamente a ordem de classificação.  

 
 
9 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
 
9.1 O presente Edital de Seleção Simplificada será publicado no site 

http://www2.fundacoesufpel.com.br/fdms/ 
 
9.2 Não se admitirá, sob nenhuma hipótese, complemento documental fora do prazo de inscrição. 
 
9.3 O prazo de vigência do Edital é de um ano prorrogável por igual período.  
 
9.4 Dúvidas decorrentes deste Edital de Seleção Simplificada poderão ser direcionadas para o e-mail: 

selecaomusicasiepe.2017@gmail.com 
  

Pelotas, 14 de novembro de 2017. 
 
 
 

Marco Aurélio Romeu Fernandes  
Diretor - Presidente 

Fundação Delfim Mendes da Silveira 

http://www2.fundacoesufpel.com.br/fdms/


 

ANEXO I 
 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 07/2017  

 
FICHA DE INSCRIÇÃO Nº: ____________ (Não preencher) 
 
NOME: ___________________________________________________________________ 
RG: _____________________________________________________________________ 
CPF: ____________________________________________________________________ 
TELEFONE: _______________________________ CEL: _______________________ 
E-MAIL:__________________________________________________________________ 
Endereço Residencial: _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Relação de documentos anexados no ato da inscrição: 
 
(  ) Requerimento de inscrição (ANEXO I);  
(  ) Cópia do RG e CPF;  
(  ) Histórico do grupo musical com documentação que comprove a prática profissional exigida 
(Anexo II); 
(  ) Repertório (Anexo III). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO II 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  

Espetáculo de Encerramento da III SIEPE UFPEL 

HISTÓRICO DO GRUPO MUSICAL 

 

1. Gênero Musical do Grupo: 

 

2. Nome do Grupo: 

 

3. Nome completo dos atuais integrantes do Grupo: 

 

4. Integrantes que realizarão a apresentação musical: 

 

5. Data/ano de fundação do Grupo: 

 

6. Breve descrição das principais atividades do Grupo (premiações, participações em festivais e ações 

culturais): 

 

7. Instrumentos ou equipamentos que o grupo utiliza: 

 

 8. Referências musicais do Grupo (as principais 3 referências: outros grupos ou artistas) : 

 

9. Ensaios (local, frequência, repertórios usuais) : 

 

10. Locais de apresentação ou últimos trabalhos (até 7) : 

 

 

*OPCIONAL: indicar site ou rede social do grupo, anexar fotos, depoimentos ou recomendação. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO III 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  

Espetáculo de Encerramento da III SIEPE UFPEL 

REPERTÓRIO DO GRUPO MUSICAL 

 

PREPARO DA APRESENTAÇÃO 

GÊNERO 
MUSICAL 

TÍTULO DA MÚSICA 
COMPOSITOR OU PRINCIPAL 

INTÉRPRETE 
ANO DE 

SUCESSO 
DURAÇÃO 

EM MINUTOS 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

DURAÇÃO TOTAL EM MINUTOS  

 


