
 

 

                              EDITAL PARA NOVOS MEMBROS DA BANDA ALTO LOUVOR 2020/2022  

 

 

A COMUNIDADE CATÓLICA SHALOM, através deste instrumento, torna público o Edital de 

seleção de novo vocalista para integrar a banda Alto Louvor 2020/2022.  

1.  DO OBJETO  

1.1  Constitui objeto deste edital o discernimento de novo vocalista para a Banda Alto 

Louvor para o triênio 2020/2022.  

2.  DO PRAZO  

2.1  Este edital entrará em vigor no dia 07 de junho de 2019 e terá validade até o dia 29 de 

julho de 2019, sendo o mesmo publicado no site 

https://www.comshalom.org/editalaltolouvor. 

 3.  DOS PRÉ-REQUISITOS DOS CANDIDATOS 

 3.1  Podem se inscrever para vocalista da Banda Alto Louvor os membros discípulos e 

consagrados da Comunidade de Vida, Postulantes de 2º ano, Discípulos e Consagrados da 

Comunidade de Aliança, bem como os membros de grupo de oração, pertencentes à 

Comunidade Católica Shalom. 

 3.2  Os candidatos deverão ter a idade mínima de 20 (vinte) anos completos. 

 3.3  Os candidatos podem residir no Brasil ou em outro país, porém sendo de 

nacionalidade brasileira. 

 3.4  Os candidatos devem ter disponibilidade para se mudarem para Salvador/BA, 

permanecendo nesta cidade até o final do triênio 2020/2022. 

 3.5  Temos por prioridades de novo membro, vocalista: 

 3.5.1  01 (um) homem, com habilidade de canto. 

4.  DAS INSCRIÇÕES 

 4.1  As inscrições deverão ser realizadas via internet através do formulário disponível no 

site https://www.comshalom.org/altolouvor, a partir das 23h59 (horário de Brasília) do dia 07 

de junho de 2019, até as 23h59m(horário de Brasília) do dia 29 de julho de 2019. 

 4.2  O candidato deve preencher todos os campos obrigatórios constantes no formulário 

on-line disponibilizado, assumindo a veracidade das informações preenchidas e total 

responsabilidade pelas mesmas.  

https://www.comshalom.org/editalaltolouvor
https://www.comshalom.org/altolouvor


4.3  A Banda Alto Louvor não se responsabiliza pelas informações prestadas ou erros no 

preenchimento dos formulários e nem por problemas de autenticação ou de envio dos 

mesmos. 

5.  DO PROCESSO DE DISCERNIMENTO 

 5.1  O processo de discernimento se dará da seguinte maneira:  

a) preenchimento e envio pelo candidato do formulário disponível no site 

www.comshalom.org/editalaltolouvor, que corresponderá à sua inscrição conforme o Item  4 

deste Edital.  

b) após o recebimento do formulário, a Direção da Banda Alto Louvor enviará um e-mail ao 

candidato com a confirmação da inscrição e o mesmo deverá procurar sua autoridade dentro 

da Comunidade Shalom (formador comunitário para os membros da Comunidade e 

acompanhador para os membros de grupo de oração) para continuação do processo de 

discernimento.  

c) com sua autoridade fechará o discernimento de sua experiência em uma das Casas 

Comunitárias da Comunidade Vida (exceto nas casas de retiro), a qual se dará pelo período 

mínimo de 15 (quinze) dias. Essa experiência é obrigatória e é de responsabilidade da 

autoridade do candidato encaminhar o mesmo para esta experiência. 

 d) após a experiência deverá o candidato realizar novo acompanhamento com sua autoridade 

e, permanecendo a decisão de ingresso na Banda Alto Louvor, enviar um e-mail para 

altolouvor@comshalom.org solicitando o material final que consta de orientação para retiro 

pessoal, Regimento Interno e Questionário. 

 e) o candidato deve enviar junto ao questionário o material em vídeo. Informamos que o 

questionário só terá validade com o material em vídeo. O questionário deve ser entregue ao 

Responsável Local, que enviará junto com o material de discernimento (Parecer do 

Responsável Local e Parecer da Experiência) para o e-mail altolouvor@comshalom.org 

 f) após o envio de toda a documentação, iniciará o discernimento em vista da seleção do 

candidato pela Comissão a qual entrará em contato com o Responsável Local da missão de 

origem para envio das respostas dos selecionados. 

 g) cronograma:  

Atividades 

Datas Divulgação Edital- 07/06/2019  

Inscrições- 07/06/2019 a 29/07/2019  

Recebimento de Material- 10/06/2019 a 29/07/2019  

Discernimento da Comissão- 30/07/2019 a 04/08/2019 

Divulgação dos Novos Membros- 07/08/2019 
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 A divulgação do resultado final será dia 07/08/2019, a partir das 16h, horário de Brasília, no 

site www.comshalom.org  e nas redes sociais da Banda Alto Louvor. 

 6.  DA COMISSÃO DE DISCERNIMENTO 

 6.1  A comissão de discernimento é composta pelo Diretor da Banda (Edições Shalom), 

Coordenador da Banda na Missão de Salvador, Produtor Artístico e Responsável Local da 

Missão de Salvador em comunhão com Assistência Missionária da Comunidade Shalom.  

7.  DAS OBRIGAÇÕES DO CANDIDATO  

a) Veracidade de todas as informações enviadas à Comissão Da Banda Alto Louvor. 

 b) Despesas com viagem, transporte, alimentação e demais despesas pessoais para sua vinda 

ao ingressar na Banda Alto Louvor. 

 8.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 8.1  O trabalho desenvolvido na Banda Alto Louvor tem caráter voluntário, não havendo 

remuneração salarial e nem vínculo empregatício entre candidato e a Banda Alto Louvor, 

sendo assinado o termo de voluntariado no ingresso.  

8.2  Ao ingressar, os candidatos autorizam o uso de sua imagem, voz, interpretações e 

demais obras intelectuais criadas e desenvolvidas na duração da sua permanência na Banda 

que se refere este Edital, cedendo seus direitos autorais à Associação Shalom, pessoa jurídica 

de direito privado sem fins lucrativos, através de termos de cessão gratuita dos seus direitos, 

nos termos da Lei 9.610/98. 

 8.3  Os candidatos selecionados viverão na missão de Salvador com as regras que regem a 

Comunidade de Vida da Comunidade Católica Shalom e estarão disponíveis para partir em 

turnê conforme necessidade e cronograma dos coordenadores da Banda. 

 8.4  O descumprimento ou a recusa de cumprimento de quaisquer das disposições contidas 

neste Edital acarreta no cancelamento da inscrição ou desligamento do candidato selecionado 

para vocalista da Banda Alto Louvor. 

 

Salvador/BA, 07 de junho de 2019 

 

Banda Alto Louvor 

http://www.comshalom.org/

