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Polícia Militar - PM 

  

ERRATA

O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições
que lhe confere o Inciso V, do Art. 12, do Regulamento Geral da PMRO, aprovado pelo Decreto n° 12.722/2007, em
consonância com o EDITAL N° 33/COORDEN/2018, EXAME DE SUFICIÊNCIA TÉCNICO-PROFISSIONAL PARA
MUDANÇA DE QPPM VISANDO PREENCHIMENTO DE VAGAS NA QPPME (Cabo/SD PM MUS), PARA COMPOSIÇÃO
DO QUADRO DE PRAÇAS ESPECIALISTAS MÚSICOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA.

 

R E S O L V E:

Art. 1º Re�fica o item 4.2 – (Distribuição de vagas por instrumentos) do EDITAL Nº
33/COORDEN/-2018, 27 DE DEZEMBRO DE 2018, passando a vigorar da seguinte maneira.

FAMÍLIA CÓDIGO INSTRUMENTO QTD

MADEIRAS

1. Sax Alto 02

2. Sax BarÍtono 01

3. Sax Tenor 01

METAIS

4. Bugle 01

5. Trompa Bb/F (Horn) 02

PERCUSSÃO E

ELETRÔNICO

6. Caixa 01

7. Bombo 01

8. Contrabaixo Elétrico 01

 

TOTAL 10

 
 

Art. 2° Re�fica item 5.2.1  PROVA PRÁTICA , passando a vigorar da seguinte maneira.

QUESTÃO SOPRO (METAIS E
MADEIRAS) PERCUSSÃO ELETRÔNICO
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1 Execução do Hino Nacional
Brasileiro, a primeira parte
(canto ou continência), para
instrumentos de sopro;

Andamento: 100 a 120
BPM.

 

Execução do Hino Nacional
Brasileiro, a primeira parte
(canto ou continência);
Andamento entre 100 e 120
BPM com auxílio de
metrônomo.

Execução do Hino Nacional
Brasileiro, a primeira parte
(canto ou continência);

Andamento: 100 a 120
BPM.

2

Execução de um dobrado
em COMPASSO SIMPLES
apresentado pelo candidato
no ato da inscrição no PSI;

Andamento: 90 a 110 BPM.

Execução de um dobrado em
COMPASSO SIMPLES
apresentado pelo candidato no
ato da inscrição no PSI;
Andamento condizente com o
de marcha entre 90 e 110
BPM, com auxílio do
metrônomo, mantendo o
andamento  durante a
execução.

 

 

3

Execução de um dobrado
em COMPASSO
COMPOSTO apresentado
pelo candidato no ato da
inscrição no PSI;

Andamento: 90 a 110 BPM.

Execução de um dobrado em
COMPASSO COMPOSTO
apresentado pelo candidato no
ato da inscrição no PSI;
Andamento condizente com o
de marcha entre 90 e 110
BPM, o candidato deverá
executar o dobrado com
auxílio do metrônomo,
mantendo o andamento 
durante a execução.

 

 

4

Execução do Hino do
Estado de Rondônia, a
primeira parte para
instrumento em que está
inscrito; Andamento: 90 a
110 BPM.

Execução do Hino do Estado
de Rondônia. Execução em
andamento entre 90 e 110
BPM, o candidato deverá
executar o hino com auxílio do
metrônomo, mantendo o
andamento  durante a
execução.

Execução do Hino do
Estado de Rondônia, a
primeira parte para
instrumento em que está
inscrito; Andamento: 90 a
110 BPM.

5

Execução da Canção da
PMRO, a primeira parte
para instrumentos em que
está inscrito;

Andamento: 90 a 110 BPM.

Execução da Canção da
PMRO; A execução dar-se-6
em andamento entre  90 e 110
BPM, o candidato deverá
executar a canção com auxílio
do metrônomo, mantendo o
andamento  durante a
execução.

 

Execução da Canção da
PMRO, a primeira parte
para instrumentos em que
está inscrito;

Andamento: 90 a 110 BPM.

6 Execução de uma escala
maior com até 4 (quatro)

Execução de um exercício de
leitura rítmica, a escolha da

Execução de uma escala
maior com até
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alterações (# ou b)   a
escolha da SubCEAF, será
da avaliada a  estrutura da
escala e a constância
rítmica. NÃO será
permitida a leitura;

Andamento: A partir de 60
BPM.

 

SubCEAF (banca), onde será
avaliado o nível de leitura,
fluência e divisão rítmica do
candidato   (podendo abranger
compassos, simples,
compostos e mistos), em
andamento a partir de 60 BPM.

4 (quatro) alterações (# ou
b)  a   escolha da SubCEAF
(banca), será avaliada a
estrutura da escala e a
constância rítmica. NÃO
será permitida a leitura;

Andamento: A partir de 60
BPM.

7

Execução de um estudo de
Método escolhido pelo
candidato, que contenha no
mínimo 2 ornamentos e,
cumulativamente no
mínimo duas alterações na
armadura de clave.

 Execução de exercícios de
rudimentos, a  escolha
SubCEAF (banca), de acordo
com a bibliografia
recomendada no Edital (1
 Rudimento).

 Execução de exercício de
rudimento, a escolha do
candidato de  acordo com a
bibliografia recomendada no
Edital  (1 Rudimento).

Execução de um estudo de
Método escolhido pelo
candidato, que contenha no
mínimo 2 ornamentos e,
cumulativamente no mínimo
duas

 alterações na armadura de
clave.

 

8

Execução de um estudo de
método escolhido pelo
candidato, que contenha
variações de andamentos e
de intensidade com no
mínimo duas alterações na
Armadura de Clave;
Andamento Livre.

 

Execução de exercícios de
rudimentos, a escolha
SubCEAF (banca), de acordo
com a bibliografia
recomendada no Edital (1
Rudimento);

Execução de exercícios de
rudimentos, a escolha do
candidato, de acordo com a
bibliografia recomendada no
Edital (1 Rudimento);

Execução de um estudo de
método escolhido pelo
candidato, que contenha
variações de andamentos e
de intensidade com no
mínimo duas alterações na
Armadura de Clave;
Andamento Livre.

9

Execução de uma escala
menor (natural, harmônica
ou melódica) com até 4
(quatro) alterações (# ou b)
a escolha da SubCEAF
(banca), onde será avaliada
a estrutura da escala e a
constância rítmica. NÃO
será permitida a leitura;

Andamento: A partir de 60
BPM.

Execução de ritmos brasileiros,
a escolha SubCEAF (banca),
de acordo com a bibliografia
recomendada em edital. Será
permitida a consulta ao livro
de acordo com a bibliografia
recomendada no Edital, onde
será avaliado o nível de leitura
musical do candidato e a
fluidez na  execução do ritmo
(2 Grooves).

 

Execução de uma escala
menor (natural, harmônica
ou melódica) com até 4
(quatro) alterações (# ou b)
a escolha da SubCEAF
(banca), onde será avaliada
a estrutura da escala e a
constância rítmica. NÃO
será permitida a leitura;

Andamento: A partir de 60
BPM.

10 Apresentação de uma peça
de  livre escolha. A mesma
deverá ser Específica do
instrumento do candidato
(peça erudita ou popular);
Andamento Livre.

Execução de ritmos brasileiros,
a escolha SubCEAF (banca),
de acordo com a bibliografia
recomendada no Edital. Será
permitida a consulta ao livro
de acordo com  a bibliografia
recomendada no Edital, onde
será avaliado o nível de leitura

Apresentação de uma peça
de livre escolha. A mesma
deverá ser específica do
instrumento do candidato
(peça a erudita ou popular);
Andamento Livre.
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musical do candidato e a
fluidez na  execução do ritmo
(2 Grooves).

 

 

Art. 3° Re�fica o anexo I (CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DO ESTP/PM-2018),    passando a vigorar as
seguintes datas:

DATA EVENTO LOCAL RESPONSÁVEL

01 a 08/03/19 Inscrição no ESTP/PM-2018 PM-COORDEN 
(SEI) Candidato

11/03/2019 Divulgação parcial dos inscritos Site da PMRO Coorden

12/03/2019 Interposição de recursos das inscrições PM-COORDEN 
(SEI) Candidato

15/03/2019 Divulgação do resultado final dos inscritos Site da PMRO Coorden

15/03/2019 Convocação para o Exame de Suficiência
Técnico-Profissional - ESTP Site da PMRO Coorden

19/03/2019 1ª  Parte (Prova Prática) do ESTP Banda de Música Subcomissão

24/03/2019 2ª Parte (Prova Escrita) do ESTP Centro de Ensino Subcomissão

25/03/2019 Divulgação do resultado do ESTP Site da PMRO Coorden

26/03/2019 Interposição de recurso PM-COORDEN 
(SEI) Candidato

28/03/2019 Julgamento dos recursos Comissão do ESTP Comissão do ESTP

01/04/2019 Resultado Final do ESTP Coorden  Coorden

 

Art. 4º Os candidatos que já realizaram a inscrição no período previsto no cronograma anterior, não
necessitam realizá-la novamente, a menos que queiram alterar algum quesito da inscrição anterior. 

Art. 5º Publicar a presente Errata em BPM e divulgar no site da PMRO: www.pm.ro.gov.br

 

 

Porto Velho, 01 de março de 2019.
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MAURO RONALDO FLORES CORREA – CEL PM

Comandante Geral da PMRO

Documento assinado eletronicamente por Mauro Ronaldo Flores Correa, Comandante-Geral da Polícia Militar,
em 01/03/2019, às 14:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no caput III, art. 12 do Decreto
nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 4921144 e o código
CRC 9CD86334.

 
Referência: Caso responda este(a) Errata, indicar expressamente o Processo nº 0021.071699/2019-62 SEI nº 4921144

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

























