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A Federação das Indústrias do Estado do Paraná - FIEP, Serviço Social da Indústria – SESI-PR, Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial – SENAI-PR e o Instituto Evaldo Lodi – IEL-PR, todos do Departamento Regional do Paraná, 

adiante designados simplesmente SISTEMA FIEP, com sede na Avenida Cândido de Abreu, n° 200, Centro Cívico, 

Curitiba/PR, está promovendo CONCURSO, conforme seu Regulamento de Licitações e Contratos, devidamente 

publicado no D.O.U. de 16/09/1998, com as posteriores alterações publicadas em 26/10/2001, 11/11/2002, 24/02/2006 

e 01/07/2011, e com observância às condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1. OBJETO 

1.1 O presente edital tem por objeto a realização de concurso de intérpretes de música brasileira e estrangeira de 

acordo as cláusulas constantes neste regulamento e seus anexos. 

2. DA PROMOÇÃO: 

2.1 O FESTIVAL DE MÚSICA SISTEMA FIEP 2019 é promovido pelo Departamento Regional do SESI Paraná por 

meio da Gerência de Cultura, com a operação técnica da Gerência de Cultura, destinado a interpretação de todos 

os gêneros e estilos da música BRASILEIRA OU ESTRANGEIRA, valorizando a diversidade cultural do país.  

INSCRIÇÕES GRATUITAS 

DE 10 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 

3. DO OBJETIVO: 

3.1 O FESTIVAL DE MÚSICA SISTEMA FIEP 2019 tem como objetivo promover a cultura entre trabalhadores das 

indústrias e seus dependentes diretos (filhos e cônjuges), alunos do SESI, alunos do SENAI e alunos do IEL do 

estado do Paraná, valorizando, fomentando e difundindo a produção musical do país, fortalecendo a participação 

ativa na formação cultural. 

 

4. DAS CATEGORIAS: 

O FESTIVAL DE MÚSICA SISTEMA FIEP 2019 terá as seguintes categorias: 

4.1 CATEGORIA JUVENIL – de 14 anos a 20 anos – interpretação de todos os gêneros e estilos da música brasileira 

ou estrangeira. 

4.2 CATEGORIA ADULTO – a partir de 21 anos - interpretação de todos os gêneros e estilos da música brasileira 

ou estrangeira. 

4.3  Os candidatos, durante suas apresentações não poderão manifestar-se quanto à sua posição política partidária, 

religiosa ou qualquer tendência sectária ou discriminatória. 

 

5. DOS PARTICIPANTES:  
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5.1 Poderão participar do FESTIVAL DE MÚSICA SISTEMA FIEP 2019 trabalhadores da indústria brasileira 

(industriários e empresários) e seus dependentes diretos (cônjuges e filhos), alunos do SESI, alunos do SENAI, 

alunos do IEL do Paraná, individualmente ou em duplas, sendo que: 

a) Os candidatos só poderão participar, a partir de 14 anos completos ou a completar no decorrer do ano de 

2019. 

b) Cada candidato poderá participar em apenas uma CATEGORIA (Categoria JUVENIL de 14 a 20 anos ou Categoria 

ADULTO a partir de 21 anos) 

c)  Cada candidato poderá participar com apenas uma MÚSICA brasileira ou estrangeira. 

d) Cada candidato poderá participar individualmente ou em duplas. 

 

5.2 Não poderão participar do FESTIVAL DE MÚSICA SISTEMA FIEP 2019: 

a) Trabalhadores inativos (aposentados). 

b) Colaboradores, prestadores de serviço, estagiários ou quaisquer profissionais que mantenham vínculos de 

trabalho com o SISTEMA FIEP bem como seus dependentes diretos (filhos e cônjuges). 

c) Membros e parentes próximos do comitê organizador, bem como das comissões de seleção. 

 

6. DAS INSCRIÇÕES: 

6.1 As inscrições são gratuitas. 

6.2 Caso de dupla, é necessário assinalar no formulário a opção “dupla”; e anexar a documentação individualmente de 

cada um dos candidatos. 

6.3 As inscrições deverão ser enviadas única e exclusivamente para os e-mails abaixo: 

REGIÃO NORTE E NOROESTE 

 Técnico Responsável para esclarecimentos e validação das inscrições 

Julio Koviatkovski -  Julio.Koviatkovski@sistemafiep.org.br   

Centro Cultural SESI AML - Londrina - (43) 98811-1797 

Praça Primeiro de Maio, 130 

Para validar a inscrição, o candidato deverá informar o técnico responsável (via WhatsApp ou 

mensagem SMS no celular) sobre a data em que enviou sua inscrição 

 

REGIÃO CURITIBA / METROPOLITANA E CAMPOS GERAIS 

Técnico Responsável para esclarecimentos e validação das inscrições 

Daniele Machado dos Santos - daniele.santos@sistemafiep.org.br   

Gerência de Cultura – Curitiba - (41) 3271-9440 ou (42) 98824-4858 

SESI Sede – Avenida Candido de Abreu, 200. 
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Para validar a inscrição, o candidato deverá informar o técnico responsável (via WhatsApp ou 

mensagem SMS no celular) sobre a data em que enviou sua inscrição 

 

REGIÃO OESTE E SUDOESTE 

Técnico Responsável para esclarecimentos e validação das inscrições 

        Andressa Valéria Moraes - andressa.moraes@sistemafiep.org.br  

        Localização: SESI Cascavel - (45) 3220-5473 / 98812-1959 

        Rua Heitor Stockler de França, 161 - Jardim Maria Luiza 

Para validar a inscrição, o candidato deverá informar o técnico responsável (via WhatsApp ou 

mensagem SMS no celular) sobre a data em que enviou sua inscrição 

 

6.4 Para efetuar a inscrição os candidatos deverão enviar: Formulário de Inscrição (Anexo I), Autorização de Gravação 

Audiovisual (Anexo II), Vídeo conforme item 6.5, link da música original e os documentos digitalizados conforme 

enquadramentos abaixo: 

6.4.1 Para o Candidato Trabalhador da Indústria: 

a) Cópia da carteira profissional atualizada ou declaração do RH (Anexo III) com a cópia da atualização eletrônica da 

carteira de trabalho – devidamente registrada pela empresa comprovando o vínculo empregatício. 

b) Cópia da Cédula de Identidade ou Cédula de Identidade Profissional. 

c) Cópia do contrato social da empresa, quando o candidato for empregador. 

6.4.2 Para o Candidato Dependente do Trabalhador da Indústria (CÔNJUGE OU FILHO): 

a) Cópia da carteira profissional atualizada ou declaração do RH (Anexo III) com a cópia da atualização eletrônica da 

carteira de trabalho – devidamente registrada pela empresa comprovando o vínculo empregatício. 

b) Cópia da Cédula de Identidade do candidato dependente. 

c) Cópia da Certidão de Nascimento e/ou Casamento ou Contrato de União Estável junto a um órgão competente, no caso 

de cônjuge. 

d) Cópia do contrato social da empresa, quando o candidato for dependente direto (cônjuge ou filho) do empregador ou 

sócio da empresa. 

e)  Se menor de 18 anos, autorização do responsável (Anexo IV) e com visto de ciência da instituição ou da empresa que 

o mesmo irá representar. 

6.4.3 Para os alunos SESI, SENAI e IEL: 

a) Cópia da declaração de matrícula. 

b) Cópia da Cédula de Identidade do candidato. 
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c)  Se menor de 18 anos, autorização do responsável (Anexo IV) e com visto de ciência da instituição ou da empresa que 

o mesmo irá representar. 

6.5 Dicas para envio do vídeo: 

 Utilize a câmera na posição horizontal. 

 Escolha um local com fundo branco e arrase na luz!!!! 

 Primeiro cante. Só depois de cantar, fale um pouco mais sobre você. 

 Evite gravar seu vídeo em locais barulhentos e escuros. A produção quer ver você e ouvir a sua voz. Caso 

escolha gravar num estúdio, não trate o áudio. 

 Se você escolher cantar uma música estrangeira, cante também um trecho de uma música em português. 

 Evite cantar à capela. Se puder, use um instrumento musical ou base como acompanhamento. 

6.6 Para validar a inscrição, o candidato deverá informar o técnico responsável pertencente à sua região (via WhatsApp 

ou mensagem SMS no celular) sobre a data em que enviou sua inscrição. 

6.7 Após a confirmação da inscrição, será emitido um termo de parceria entre SESI e Indústria, o qual deverá ser 

assinado entre as partes, para que a Gerência de Cultura do SESI possa fazer os lançamentos de produção física 

decorrente do atendimento realizado para o FESTIVAL DE MÚSICA SISTEMA FIEP 2019. 

6.8 Serão desconsideradas as inscrições postadas fora do prazo e aquelas cujo material estiver incompleto. 

6.9 Depois de efetuada e validada a inscrição do candidato com a música escolhida, a mesma não poderá ser 

substituída, após a análise da direção artística do Festival na pré-seleção dos candidatos ou em casos em que a 

música já tenha sido inscrita por outro candidato, será dado preferência pela ordem de chegada das inscrições 

(data e hora). 

6.10 Toda documentação será analisada pelo comitê organizador e em caso de irregularidades o cancelamento da 

inscrição será comunicado ao candidato pelo técnico responsável da região. 

6.11  O candidato que tiver o contrato de trabalho rescindido pela empresa ou o candidato classificado que por qualquer 

motivo não puder participar terá sua inscrição cancelada e deverá ser substituído pelo candidato classificado na 

ordem subsequente da mesma Categoria. 

6.12 O trabalhador que tem duplo vínculo empregatício deverá, no ato da inscrição, optar por qual das empresas 

participará. 

6.13 O Comitê Organizador não se responsabilizará por qualquer defeito no material enviado ou na legibilidade das 

informações prestadas, que suscitando dúvidas não esclarecidas poderá acarretar na desclassificação do 

candidato. 

6.14 O material de inscrição não será devolvido sob qualquer hipótese. 

7 DAS FASES DE SELEÇÃO: 

 

7.1 O FESTIVAL DE MÚSICA FIEP 2019 – será realizado de acordo com as seguintes fases:  



 
 
 
 

Processo nº. 18876/2019 
EDITAL DE CONCURSO SISTEMA FIEP-PR N°. 2.0180/2019 

 
 

C.B 
 

CPL 

  

5 / 13 

 PRÉ-SELEÇÃO ATRAVÉS DA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS E ENVIO DOS VÍDEOS. 

 DIVULGAÇÃO DOS CLASSIFICADOS PARA A FASE ESTADUAL 

 REALIZAÇÃO DA FASE ESTADUAL (06 e 07 de dezembro de 2019, Teatro SESI Campus da Indústria – Av. 

Comendador Franco 1341, Curitiba, Paraná) 

 SHOW MANO A MANO TRIO CONVIDA JOÃO BOSCO – 8 de dezembro de 2019 as 19h Teatro SESI Campus da 

Indústria – Av. Comendador Franco 1341, Curitiba, Paraná (opcional a participação), exceto para os primeiros colocados 

de cada categoria, os quais farão a abertura do show.  

7.2 A fase da Pré-seleção se configura na avaliação do material enviado no formulário de inscrição (vídeo e 

documentação) de todos os inscritos do Paraná. 

7.3 A equipe de Direção Artística do Festival, formada por profissionais da área da música fará a classificação dos 

candidatos, sendo suas decisões incontestáveis.  

7.4  A participação na Fase ESTADUAL é obrigatória em sua totalidade. 

7.5 A classificação para a Fase ESTADUAL será divulgada até o dia 11 de novembro via e-mail aos candidatos. 

7.6 Serão classificados para a Fase ESTADUAL 16 candidatos, sendo 08 classificados na categoria Juvenil e 

08 classificados na categoria Adulto.  

7.7 O Candidato que se classificar para a Fase ESTADUAL deverá concorrer com A MESMA MÚSICA apresentada 

no ato da inscrição, não podendo fazer qualquer alteração. 

7.8 Para cada candidato classificado para a Fase ESTADUAL será solicitada uma minibiografia, uma foto em alta 

resolução e um pequeno vídeo de participação, que poderá ser gravado com o celular. 

7.9  A Fase ESTADUAL se configura em:  

7.9.1 Sexta-feira - 06 de Dezembro de 2019 - PREPARAÇÃO E ENSAIOS: Uma equipe composta por 5 profissionais 

será responsável por acompanhar individualmente o ensaio de cada um dos 16 finalistas. Os 5 profissionais integrantes da 

equipe são: 1 diretor musical, 1 preparadora vocal/corporal, 1 videomaker, 1 âncora de vídeo e 1 produtor. Já no primeiro 

ensaio individual, um pequeno vídeo será realizado com cada candidato, à fim de saber um pouco mais sobre a experiência, 

a empresa/escola onde atua, etc. 

        7.9.2 Sábado - 07 de Dezembro de 2019 - FESTIVAL DE MÚSICA SISTEMA FIEP 2019 – FASE ESTADUAL -  

Apresentação individual dos 16 finalistas em evento aberto e gratuito com a presença de público, perante a Comissão 

Julgadora. Os participantes terão à disposição estrutura de Banda Base, formada por músicos profissionais com os seguintes 

instrumentos: teclado, bateria, guitarra e contrabaixo.  

8 DOS QUESITOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO: 

8.1 8.1 Na fase de inscrição online, cada candidato será avaliado de acordo com os seguintes quesitos: 

8.2  

QUESITOS PONTUAÇÃO 

Interpretação da canção (texto, expressão 
vocal);  

3 a 10 
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Desenvoltura técnica musical (afinação, ritmo); 3 a 10 
Desenvoltura técnica vocal (timbre, 
projeção, identidade vocal); 

3 a 10 

Desenvoltura corporal no palco (expressão 
corporal, carisma).  

3 a 10 

8.2 Na fase ESTADUAL os candidatos serão avaliados pelos jurados profissionais de acordo com os seguintes quesitos: 

QUESITOS PONTUAÇÃO 

Interpretação da canção (texto, expressão 
vocal);  

3 a 10 

Desenvoltura técnica musical (afinação, ritmo); 3 a 10 
Desenvoltura técnica vocal (timbre, 
projeção, identidade vocal); 

3 a 10 

Desenvoltura corporal no palco (expressão 
corporal, carisma).  

3 a 10 

 

8.3 Na fase estadual a banca de jurados será composta por dois jurados profissionais e consagrados na área da 

música e contará ainda com a participação do Júri popular.  

8.4 Júri popular: para cada candidato uma hashtag específica (#nomedoartista) será desenvolvida para a averiguação 

da votação online. A votação será feita na fanpage do Sesi Cultura Paraná, no link da transmissão ao vivo da 

grande final, através do FACEBOOK. O candidato que tiver o maior número de citações de sua própria hashtag 

terá o voto popular.  

8.5 A votação pelas hashtags terá início junto com as apresentações ao vivo e seu término será 20 minutos após a 

última apresentação dos candidatos. Os votos serão escritos nos comentários do link da transmissão ao vivo na 

fanpage do Sesi Cultura Paraná e contabilizados pela produção. 

8.6 Em caso de empate total da classificação, o desempate será definido em votação pela Comissão Julgadora em 

reunião fechada. 

8.7 Os membros da Comissão Julgadora têm autonomia, durante a apuração dos resultados para rever suas notas, 

desde que esse procedimento ocorra antes do registro final nas súmulas de homologação das notas e divulgação 

do resultado final.  

9 PREMIAÇÃO 

9.1 PREMIAÇÃO NA FASE FINAL:  

CATEGORIA JUVENIL (14 A 21 ANOS) 
CLASSIFICAÇÃO PREMIAÇÃO 

1º lugar 
Troféu, + valor em dinheiro de R$ 1.000,00 

+ Abertura do show no dia 8/12 

2º lugar Troféu, + valor em dinheiro de R$ 600,00 

3º lugar Troféu, + valor em dinheiro de R$ 400,00 
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CATEGORIA ADULTO (A PARTIR DE 21 ANOS) 

CLASSIFICAÇÃO PREMIAÇÃO 

1º lugar 
Troféu, + valor em dinheiro de R$ 1.000,00 

+ Abertura do show no dia 8/12 

2º lugar Troféu, + valor em dinheiro de R$ 600,00 

3º lugar Troféu, + valor em dinheiro de R$ 400,00 

 

OBSERVAÇÃO: No caso de os vencedores serem duplas, o valor deverá ser dividido entre eles. 

10 DOS ENSAIOS E APRESENTAÇÕES NA FASE ESTADUAL: 

10.1 O SESI Cultura, por intermédio do Comitê Organizador, indicará, a seu critério, a ordem e horário dos ensaios e 

apresentações, para os candidatos de acordo com o cronograma que será enviado posteriormente, via e-mail aos candidatos 

classificados para a Fase ESTADUAL que será realizada nos dias 06 e 07 de Dezembro de 2019, em Curitiba, no Auditório 

Mario de Mari no Campus da Indústria. 

10.2 A ordem dos Ensaios e Apresentações estabelecidos pelo Comitê Organizador não poderá ser alterado, sem prévia 

autorização dos produtores, sob pena de desclassificação para os candidatos que a alterarem. 

10.3 O ensaio é obrigatório e a não participação implicará na desclassificação do candidato. 

10.4 Na Fase Estadual - Cada candidato terá o direito de até 3 passagens da música para o ensaio, se porventura houver 

algum problema com a música identificado pelo diretor musical, o candidato poderá passar a música novamente 

ao final do período do ensaio. 

10.5 Na Fase Estadual, o SESI colocará à disposição dos participantes, estrutura de Banda Base, formada por músicos 

profissionais com os seguintes instrumentos: teclado, bateria, guitarra e contrabaixo. 

10.6 Não será permitido acompanhamento por músicos convidados ou banda própria. 

10.7 O SESI não colocará à disposição nenhum outro instrumento/instrumentista que não consta no item 10.5. 

11. DAS COMISSÕES DE SELEÇÃO: 

11.1 O Comitê Organizador, responsável pela organização, tabulação, apuração e divulgação dos resultados, será formado 

pelos profissionais designados pelo SESI Cultura. 

11.2 O Corpo de Jurados será composto por 02 (dois) membros na Fase ESTADUAL, sendo que dois destes serão 

especialistas na área da música e da cultura musical em geral e o terceiro será o voto popular mediante a apuração das 

hashtags das redes sociais.  

11.3 Compete ao Júri, dentre os concorrentes, a atribuição dos prêmios de forma inapelável e irrecorrível. 
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11.4 As notas gerais de classificação, não serão divulgadas após o FESTIVAL DE MÚSICA SISTEMA FIEP 2019 

11.5 O Comitê Organizador ficará responsável em reservar para os membros da Comissão Julgadora, as condições 

adequadas para a realização do processo avaliativo (equipamentos, material de escritório, letras das músicas, súmulas e 

programação) do evento. 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

12.1 Na Fase ESTADUAL o SESI Cultura arcará com as despesas de hospedagens dos participantes inscritos que não 

residem em Curitiba e região Metropolitana. As despesas de frigobar, telefonemas e alimentação no hotel, não estão inclusas 

na diária do hotel custeada pelo SESI. 

12.2 Ao SESI caberá à responsabilidade pelo pagamento referente à execução pública das músicas junto ao Escritório 

Central de Arrecadação de Distribuição – ECAD nos dias de realização do FESTIVAL DE MÚSICA SISTEMA FIEP 2019. 

 12.3 Serão desclassificados os candidatos que não atenderem as regras deste regulamento. 

12.4 Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê Organizador do FESTIVAL DE MÚSICA SISTEMA FIEP 2019  

12.5 A simples inscrição do candidato já pressupõe a aceitação e concordância com todos os termos do presente 

regulamento, valendo como contrato de adesão. 

12.6 Este regulamento entrará em vigor na data da sua primeira divulgação. 

 

Curitiba, 02 de setembro de 2019. 

 

                                                                                  

 

COMISSÃO DE LICITAÇÕES  

                                                                                    SISTEMA FIEP 

 

 

JOSÉ ANTONIO FARES 

SUPERINTENDENTE DO SESI/PR / DIRETOR REGIONAL DO SENAI 
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ANEXO I 

FESTIVAL DE MÚSICA SISTEMA FIEP 2019 

CATEGORIA INTERPRETAÇÃO  

Ficha de inscrição 

Individual (    )     Dupla (     )*  em caso de dupla cada participante deve preencher uma ficha. 
** Todos os campos da ficha deverão ser preenchidos. 
 
Assinale a categoria que irá participar: 
(   )  CATEGORIA A –  de 14 anos a 20 anos  
(   ) CATEGORIA B –  a partir de 21 anos 
 
 
Assinale quais vínculos você possui de acordo com as descrições abaixo (marque uma ou mais alternativas): 
(   ) Colaborador de Indústria 
(   ) Dependente de colaborador de Indústria 
(   ) Aluno SESI 
(   ) Aluno SENAI 
(   ) Aluno IEL 
 
Qual instituição você representará no Festival? _____________________________________________________ 
 
Idade do candidato: _______________________ 
 
Informações pessoais do candidato/intérprete:  

Nome Completo  
Nome Artístico  
RG CPF 
Data de Nascimento:  
Telefone pessoal (celular):  
Telefone pessoal (residencial):  
E-mail para contato:  
Endereço Completo (com nome da Cidade):  

 
 
Caso o candidato seja menor de idade, completar o quadro abaixo com os dados do responsável: 

Nome Completo  
RG CPF 
Data de Nascimento:  
Grau de parentesco:  
Telefone pessoal (celular)  
Telefone pessoal (residencial)  
E-mail para contato:  
Endereço Completo (com nome da Cidade)  

 
Caso o candidato seja Colaborador de Indústria ou Dependente, preencher o quadro abaixo com as informações 
da Empresa:  

Razão Social  
Nome Fantasia  
CNPJ  
Nome do representante da empresa  
E-mail do representante da empresa  
Telefone do representante da empresa (com ramal)  
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Informações da Música:  
Nome da Música  
Autor da Música  
Tonalidade da Música a ser executada (se não 
souber o tom a produção executará no mesmo da 
gravação enviada). 

 

Usará algum instrumento? Qual?  
 
* Declaro para os devidos fins que estou de ACORDO com o regulamento e que me encontro em perfeitas 
condições físicas e de saúde para participar do Festival de Música FIEP 2019. 
 
Assinaturas: 

Trabalhador/ 

Candidato 
Responsável Legal 

Representante da 

Instituição     de Ensino 

ou Indústria 

SESI 

 

 

   

Nome Legível Nome Legível Nome Legível Nome Legível 

 

 

   

Assinatura Assinatura Assinatura Assinatura 

 

 

 

 

Carimbo com CNPJ da Instituição/Empresa 

 

 

 

Data e Horário de entrega da Inscrição deve ser preenchida pelo Funcionário do SESI que recebeu o material completo 

após conferência. 

 

 

 

 

Recebido em (data e hora) Assinatura do Técnico Responsável SESI 
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ANEXO II 

FESTIVAL DE MÚSICA SISTEMA FIEP 2019 

CATEGORIA INTERPRETAÇÃO  

 

 

Termo de Autorização e Gravação Audiovisual e Uso de Imagem 

 

 

Eu _____________________________________________________ RG ___________________, intérprete da obra 

musical intitulada_________________________________________________ por meio deste termo, AUTORIZO, de 

forma gratuita, a Gerência de Cultura do SESI Paraná instalada na Avenida Candido Abreu, 200 em Curitiba Paraná, a 

gravação em qualquer mídia da obra musical acima citada, no âmbito do FESTIVAL DE MÚSICA SISTEMA FIEP 2019, 

os produtos oriundos dessa gravação/transmissão e veiculação poderão ser distribuídos ao público e serem utilizados 

em coletâneas, registros comemorativos e outros eventos promovidos pelo SESI sem fins comerciais. Nos mesmos 

termos e condições, autorizo a utilização da minha imagem e voz em qualquer tempo, tiragem e tipo de material gráfico, 

audiovisual e virtual relacionado ao FESTIVAL DE MÚSICA SISTEMA FIEP 2019 e ações socioeducativas instituídas 

pelo SESI sem fins comerciais.  

 

 

___________________________, _____ de __________________________ de 2019.  

 

 

 

 

 

  

Nome do Candidato CPF Assinatura 

 

 

 

Obs.: Em caso de menor de idade o representante legal também deverá assinar esta declaração. 
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ANEXO III 

FESTIVAL DE MÚSICA SISTEMA FIEP 2019 

CATEGORIA INTERPRETAÇÃO  

 

Declaração do RH 

 

Cidade, XX de XXXXXXX de 2019. 

 

À Gerência de Cultura do SESI Paraná 

 

 Declaramos para os devidos fins, que o colaborador 

(a)__________________________________________________, portador do RG 

_______________________________ e CPF___________________________________________, é colaborador da 

empresa_________________________________________________________________________________, inscrita 

no CNPJ_______________________________, com admissão em _____/_____/_________. 

 

Declaramos a ciência de que posteriormente assinaremos o Termo de Parceria, sem custo algum, emitido pelo SESI 

CULTURA PARANÁ à fim de validar a participação da nossa empresa no FESTIVAL DE MÚSICA SISTEMA FIEP 2019. 

 

 

Sem mais para o momento. 

 

Dados do representante do RH: 

Nome: 

Cargo: 

e-mail: 

Telefone: 

 

Assinatura 

Carimbo com CNPJ 
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ANEXO IV 

FESTIVAL DE MÚSICA SISTEMA FIEP 2019 

CATEGORIA INTERPRETAÇÃO  

 

 

AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR DE IDADE 

 

 

Cidade, XX de XXXXXXX de 2019. 

 

À Gerência de Cultura do SESI Paraná 

 

 Eu__________________________________________________, portador do RG 

____________________________ e CPF___________________________________________, autorizo 

_____________________________________________ a participar do FESTIVAL DE MÚSICA SISTEMA FIEP 2019. 

 

 

Sem mais para o momento. 

 

Dados do representante  legal: 

e-mail: 

Telefone: 

Endereço:  

Cidade: 

 

 

Assinatura 

 

VISTO DE CIÊNCIA 

Dados do representante da instituição de ensino (coordenadora ou pedagoga) ou indústria (superior direto ou 

RH) que o candidato representará no Festival: 

Nome completo: ________________________________________________________________________________ 

Cargo: ________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Assinatura 

Carimbo com CNPJ  


