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EDIT
TAL DE SELEÇÃ
S
ÃO DE HIN
NO OFIC
CIAL E CA
ANÇÕES
S Nº 001.2/2018
Divullga as no
otas obtidaas pelos candidatos
c
s
inscrritos na Seleção dde Hino Oficial e
Canç
ções nº 001/2018 - ICSL, attravés doss
pseu
udônimos atribuídos
a
para orga
anização e
sigilo
o dos trabalhos,, e dá
á outrass
proviidências.
O PRESIIDENTE DO INSTITU
UTO CULT
TURAL DE
E SÃO LO URENÇO,, autarquia
a
do Município de
e São Lou
urenço do Oeste, Estado
E
de Santa Caatarina, no
o uso dass
c
oa
art. 19, inc. II e XX da
a Lei Com
mplementarr Municipall
atribuiçções legaiss que lhe confere
nº 81, de 16 de março, de 2007, e a
art. 3º, inc.. IV, art. 19, inc. XX
X e art. 20, caput, do
o
Decreto
o nº 3.456 de 30 de abril
a
de 20
007, e suas
s alteraçõe
es posterioores;
CONSIDE
ERANDO a análise e
efetuada pela
p
Comissão Organnizadora e Julgadora
a
do con
nteúdo doss envelope
es de nº 02, sem identificaçã
ão dos auutores, contendo oss
trabalhos inscrito
os na seleç
ção, conferrindo a Míd
dia e a Letrra e atribuiindo a cad
da trabalho
o
eudônimo, para fins de
d organiza
ação e pre
eservação do sigilo;
um pse
TORNA PÚBLICA, por soliccitação da Comissão
o Organizaadora e Julgadora, a
divulga
ação das notas obttidas peloss candidattos inscrito
os no Proccesso de Seleção
S
do
o
Hino O
Oficial e Canções
C
nº
n 001/201
18, do Ins
stituto Cultural de São Loure
enço, porr
intermédio dos
s pseudôn
nimos atrribuídos para a organizaçã
o
ão dos trabalhos,
t
,
conform
me segue:
m atribuídos os se
eguintes pseudônim
mos e divvulgadas as notass
1. Ficam
constan
ntes abaixxo, para fin
ns de ava
aliação da coerência do conjunnto da obra (letra e
música
a) do Hino Oficial e demais ca
anções apresentadas
s no Proceesso de Seleção
S
do
o
Hino O
Oficial e Ca
anções nº 001/2018,, do Institu
uto Cultura
al de São LLourenço, visando a
escolha
a da letra e música para
p
o Hin
no Oficial do
d Município de São Lourenço do Oeste,,
nos terrmos da Lei Orgânic
ca Municip
pal, bem como a seleção de ddemais can
nções que
e
retratem
m o Município, me
ediante exxperiências
s vividas ou subjettivas do imaginário
o
poético
o/sonoro do
o composittor:
mpositores
s - Hino Official:
1.1. Com
Ps
seudônimo
o
Nota Obtida
D
8,45
F
8,21
B
8,00
A
7,65
E
Desc
classificada
a*
**Desclassiificada porr problema
as na mídia
a enviada pelo
p
candiddato.
RUA VIA
V PARQUE, S
S/N, ANEXO AO
O CENTRO DE EVENTOS
SÃ
ÃO LOURENÇO
O DO OESTE - SC – CEP 89.990-000
CN
NPJ - 08.806.04
43/0001-70 - TEL/FAX: (49) 334
44-8526
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1.2. Com
mpositores
s - Cançõe
es:
Ps
seudônim
mo
Nota
C
8,2
G
Desc
classificada*
**Desclassiificada porr problema
as na mídia
a enviada pelo
p
candiddato.
2. A pró
óxima etap
pa da seleçção acontecerá na data
d
de 088 de maio
o de 2018,,
oportun
nidade em
m que a Co
omissão O
Organizado
ora e Julga
adora, em
m sessão pública,
p
de
e
posse d
da docume
entação do
os envelop
pes de nº 02, proced
derá a abeertura dos envelopess
de nº 0
03, contend
do o mesm
mo teor da via não id
dentificada, porém coom identificação doss
autoress, para finss de comp
paração e confirmaç
ção de autoria, proclaamando o resultado
o
do julga
amento ge
eral das obras aprese
entadas.
3. A sequência do
os atos da
a Comissão Organizadora e JJulgadora levará em
m
conside
eração ass disposiçõ
ões do Ed
dital de Seleção
S
do
o Hino Official e Ca
anções nºº
001/2018, do Insttituto Cultu
ural de São
o Lourenço
o.
São Lourrenço do Oeste
O
- SC,, 04 de ma
aio de 2018
8.

RENNÃ
Ã HIGOR FEDRIGO
Pre
esidente do
o ICSL

RUA VIA
V PARQUE, S
S/N, ANEXO AO
O CENTRO DE EVENTOS
SÃ
ÃO LOURENÇO
O DO OESTE - SC – CEP 89.990-000
CN
NPJ - 08.806.04
43/0001-70 - TEL/FAX: (49) 334
44-8526

