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ADITIVO AO EDITAL DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE  

SELEÇÃO DE PIANISTA PARA O CORAL CHAMPAGNAT DA PUCPR 

(TEMPORADA 2019/2020) 

 

 

A Diretoria de Cultura e Esporte da Pró-Reitoria de Missão, Identidade e Extensão da Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná - PUCPR, representada pelo Prof. André Luiz Braga Turbay, 

diante da atual pandemia da COVID-19, doença causada pelo coronavírus, que impactou e 

limitou a atuação dos cantores do CORAL CHAMPAGNAT DA PUCPR desde março de 2020, 

torna público o presente aditivo nos termos abaixo: 

 

1. DA ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO EDITAL 

1.1. O profissional selecionado no Programa Institucional de Seleção de Pianista do CORAL 

CHAMPAGNAT DA PUCPR Temporada 2019-2020, com atuação compreendida entre julho de 

2019 a julho de 2020, por ter tido suas funções impactadas neste período por conta do 

isolamento social, limitando o trabalho a desenvolvido dentro do grupo artístico, terá a 

vigência de seu edital estendida por meio deste aditivo, vigorando o novo período de 

trabalho desse profissional entre agosto a dezembro de 2020.  

1.2 O pianista selecionado que está contemplado neste aditivo segue descrito: 

• Davi Sartori 

   

2. DO CONTRATO DE TRABALHO 

2.1 A atuação desse pianista no CORAL CHAMPAGNAT DA PUCPR neste período será 

formalizada por meio de contrato temporário de prestação de serviço entre pessoas 

jurídicas. 

2.2 O presente aditivo de prestação de serviço será válido apenas para contrato temporário 

entre pessoas jurídicas, tendo a Associação Paranaense de Cultura – APC como contratante 

e demais pessoas jurídicas como contratadas. 
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3. DAS ATRIBUIÇÕES 

3.1 Junto às atribuições já praticadas pelo pianista passa a valer o suporte necessário à 

gravação de material audiovisual do CORAL CHAMPAGNAT DA PUCPR no período.  

 

4. DA REMUNERAÇÃO  

4.1. O pianista selecionado para o CORAL CHAMPAGNAT DA PUCPR receberá por meio de 

contrato temporário de prestação de serviço o valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em 

cinco parcelas mensais de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). O valor total é equivalente 

aos cinco meses de trabalho previstos.  

4.2. Os pagamentos serão feitos por meio de depósito em conta corrente bancária 15 dias 

após emissão de nota fiscal. 

4.3 A nota fiscal mensal de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) deve ser emitida dentro dos 

cinco primeiros dias úteis do mês subsequente ao mês trabalhado.  

4.3. O contrato temporário de prestação de serviço não caracteriza vínculo empregatício com 

a PUCPR. 

    

5. DO CANCELAMENTO DE CONTRATO  

    5.1. O contrato com o prestador de serviço será cancelado: 

   a) por faltas em ensaios gerais e apresentações; 

   b) por acúmulo excessivo de faltas ou atrasos em ensaios normais;  

   c) a pedido do cantor;  

   d) pela prática de atos não condizentes com o ambiente e com a conduta universitária. 

    5.2. O contrato com o prestador de serviço poderá ser cancelado:  

 a) por desempenho técnico abaixo do esperado; 

 b) a pedido do responsável do projeto;   

 c) por não cumprimento das exigências do edital. 
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6. DOS ENSAIOS E REUNIÕES  

6.1. Devido aos necessários cuidados com a saúde dos integrantes do Coral Champagnat, e 

de seus entes próximos, ensaios e reuniões ocorrerão, até segunda ordem, em ambiente 

virtual, a presença remota do pianista nesses compromissos é fundamental.   

6.2 Mesmo de maneira remota, continuam a valer os encontros semanais periódicos nas 

terças e quintas-feiras, das 16h às 18h, porém, esses compromissos passam a ocorrer por 

meio de plataformas de interação virtual. 

6.3 Em casos extraordinários ocorrerão atividades em períodos diferentes do supracitado a 

depender de demandas específicas e eventualidades a serem comunicadas com a devida 

antecedência e devidamente justificadas. 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS  

7.1 No caso de interrupção das atividades deste projeto pelo prestador de serviço, os 

pagamentos serão interrompidos e o responsável deve fazer uma comunicação por escrito à 

direção geral com as devidas justificativas;   

7.8 A qualquer momento, a PUCPR poderá revogar ou anular este aditivo, no todo ou em 

parte, por motivos impeditivos à continuidade das atividades e informando devidamente os 

envolvidos. Neste caso, os pagamentos serão interrompidos, sem que isso implique em 

direito de indenização ou reclamação de qualquer natureza;  

7.9 Os casos omissos neste edital serão analisados e decididos pela Pró-Reitoria de Missão, 

Identidade e Extensão, em conjunto com a coordenação do CORAL CHAMPAGNAT DA 

PUCPR.   

      

 

Sem mais e à disposição para esclarecimentos, 
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Professor André Luiz Braga Turbay 

Diretoria de Cultura e Esporte 

Pró-Reitoria de Missão, Identidade e Extensão 

PUCPR 

 


