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SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/PARANÁ 

EDITAL DE SELEÇÃO 

 

 

EDITAL DE PRORROGAÇÃO 

 

 

SELEÇÃO DE MÚSICAS PARA O FEMUCIC ANO 37 – MOSTRA DE MÚSICA DA 

CIDADE CANÇÃO DO SESC MARINGÁ/2015 

 

O Serviço Social do Comércio – Sesc Paraná, por meio do seu Diretor Regional, Sr. 

Dieter H. Lengning, no uso de suas atribuições, torna público a prorrogação do prazo 

de inscrições do Edital de Seleção, cujo objeto é a seleção músicas para o Femucic 

ano 37, na unidade do SESC Maringá, nos seguintes termos: 

 

Cláusula 1ª: Prorroga-se a cláusula 4ª “Cronograma”, subitem 4.1 para que onde lê-

se:  “Inscrições: de 27 de fevereiro a 30 de março de 2015”,  leia-se: “Inscrições de 

27 de fevereiro a 17 de abril de 2015.” 

 

Cláusula 2ª: Prorroga-se a cláusula 4ª “Cronograma”, subitem 4.2 para que onde lê-

se:  “Divulgação dos resultados no site www.sespr.com.br: a partir de 13 de abril de 

2015”,  leia-se: “Divulgação dos resultados no site www.sespr.com.br: a partir 

de: 27 de abril de 2015.” 

 

Cláusula 3ª: Retifica-se a cláusula 5ª “Cronograma”, subitem 5.9 para que onde lê-se:  

“O prazo final para as inscrições será às 23h59 do dia 30 de março de 2015.”,  leia-se: 

“O prazo final para as inscrições será às 23h59 do dia 17 de abril de 2015.” 

 

Cláusula 4º: Prorroga-se a cláusula 6ª “Das inscrições”, subitem 6.1 para onde lê-se: 

“A inscrição é gratuita e deverá ser realizada no período entre 09h do dia 27 de 

fevereiro de 2015 às 23h59 do dia 30 de março de 2015, exclusivamente pelo site 

www.sescpr.com.br.”, leia-se: “A inscrição é gratuita e deverá ser realizada no 
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período entre 09h do dia 27 de fevereiro de 2015 às 23h59 do dia 17 de abril de 

2015, exclusivamente pelo site www.sescpr.com.br.” 

 

Cláusula 5ª: Retifica-se a cláusula 8ª “Da avaliação e seleção das músicas”, subitem 

8.5 para que onde lê-se:  “A partir da análise da Comissão Julgadora serão 

selecionadas 25 músicas para apresentação, essa lista será publicada oficialmente no 

site do SESC Paraná – link FEMUCIC 2015 (www.sescpr.com.br) até o dia 13 de abril 

de 2015”, leia-se: ““A partir da análise da Comissão Julgadora serão 

selecionadas 25 músicas para apresentação, essa lista será publicada 

oficialmente no site do SESC Paraná – link FEMUCIC 2015 (www.sescpr.com.br) 

até o dia 27 de abril de 2015” 

 

Cláusula 6ª: Prorroga-se a cláusula 8ª “Da avaliação e seleção das músicas”, subitem 

8.8 para que onde lê-se: “O dia de apresentação dos participantes selecionados no 

FEMUCIC ANO 37 – MOSTRA DE MÚSICA CIDADE CANÇÃO- DO SESC 

MARINGÁ/2015 ficará a critério da Comissão Organizadora, que fará a divulgação a 

partir do dia 13 de abril de 2015.”, leia-se: “O dia de apresentação dos 

participantes selecionados no FEMUCIC ANO 37 – MOSTRA DE MÚSICA CIDADE 

CANÇÃO- DO SESC MARINGÁ/2015 ficará a critério da Comissão Organizadora, 

que fará a divulgação a partir do dia 27 de abril de 2015.”  

 
Cláusula 7º: Fica prorrogado o período de inscrições até o dia 17 de abril de 

2015 alterando a data da divulgação dos grupos selecionados para o dia 27 de abril de 

junho de 2014.  

 

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas, termos, condições e obrigações, aqui não 

expressamente modificadas, que formará com esta errata um todo, único e indivisível, 

para todos os fins.  

 

 

Curitiba, 11 de março de 2015 

 

 

Dieter Heinz Lengning 

Diretor Regional Sesc Paraná 


