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para o Coral Universitário da UFJF 

 
 

O Coral Universitário da UFJF torna público o segundo processo de seleção para o admitir cantores 

integrantes para o projeto Coral Universitário da UFJF, para o preenchimento de 20 (vinte) vagas. 

O grupo vocal é vinculado à Pro Reitoria de Cultura da UFJF e faz apresentações durante todo o ano em 

diversos locais dentro e fora do campus, atendendo a toda Juiz de Fora e região. O projeto oferece aulas de 

canto gratuitas para àqueles que ingressarem no grupo após aprovação no processo seletivo. 

  

INSCRIÇÃO  

Poderão se inscrever alunos, servidores (professores, funcionários e técnicos administrativos) além de 

membros da comunidade que não tem vínculo com a universidade. Para a seleção, os candidatos devem 

atender seguintes critérios:   

1) Atender os pré-requisitos musicais e vocais necessários para a ocupação da vaga, demonstrando 

habilidade vocal para cantar linhas melódicas variadas dentro do repertório proposto pelo regente. 

2) Ter disponibilidade de 12 horas semanais, que serão distribuídas da seguinte forma:  

a)    03 horas - Terças-feiras, de 19h00 às 22h00;  

b)    03 horas - Quartas-feiras, de 19h00 às 22h00;  

c)    + 04 horas - para aulas de canto (gratuitas) para preparação do repertório, apresentações, ensaios 

extras, reuniões, entre outros. 

3) É obrigatório ter disponibilidade para participar de todos os ensaios e apresentações. 

 



Para inscrever-se, o interessado deve enviar um e-mail para coraldaufjf@gmail.com (com cópia para o e-

mail adridmc@hotmail.com ) declarando o interesse em participar do grupo, anexando cópia de seu RG, 

CPF e comprovante de endereço exclusivamente no período das 8h do dia 02/09/2019 (segunda-feira) até 

as 17h do dia 17/09/2019 (terça-feira). O processo seletivo será realizado no dia 17 e 18/09/2019 as 18h no 

Teatro Pró Música da UFJF na av. Barão do Rio Branco, 2329, Centro, JF. Telefone: (32) 3218-0336. 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROJETO  

a) Demonstrar sua habilidade vocal para cantar e aprender novos trechos musicais ligados ao repertório 

erudito e/ou popular que será usado na prática de canto coletiva (coral). 

b) Realizar com atenção e afinco a leituras das obras – com os integrantes do seu naipe – sempre 

compreendendo as orientações do regente sobre algum conteúdo teórico, demonstrando aptidão para aplicar 

tais orientações na performance coral, 

c) Participar nas cenas das apresentações e outras atividades correlatas do coro sempre que solicitado 

mostrando disponibilidade para encenar – com figurino ou não – o enredo das músicas do repertório. 

 

RESUMO DE DATAS E PRAZOS 

Inscrições: 02/09/2019 (segunda-feira) até as 17h do dia 17/09/2019 (terça-feira) enviando formulário para 

o e-mail coraldaufjf@gmail.com com cópia para o e-mail adridmc@hotmail.com 
Data e local da seleção: dia 17/09/2019 e 18/09/2019 as 18h no Teatro do Centro Cultural Pró Música no 

endereço avenida Barão do Rio Branco, 2329, Centro, Juiz de Fora. Telefone: (32) 3218-0336. 

Resultados: as 10h do dia 19/09/2019 (quinta-feira) na página do coral da UFJF no facebook. 

Início das atividades: dia 24/09/2019 (terça-feira) as 19h no Teatro do Centro Cultural Pró Música. 

Dúvidas: enviar e-mail coraldaufjf@gmail.com com cópia para o e-mail adridmc@hotmail.com 
  

Juiz de Fora, 02 de setembro de 2019.    Adriano Del Mastro Contó 

Regente e Coordenador do Coral da UFJF 2019 

VAGAS (20) 
01 – naipes: (4) soprano, (4) contralto, (4) tenor e (4) baixo. 

O interessado deve baixar a partitura a seguir e apresentar a linha vocal de acordo com seu naipe e sua 

tessitura da obra: Angelica (Chico Buarque e Miltinho – arr.: Roberto Rodrigues) 

http://www.festivaldecorais.com.br/wp-content/uploads/fic/arranjos/angelica.pdf  

a) Cantar a peça no naipe de sua tessitura vocal demonstrando domínio da linguagem musical; clareza 

na comunicação verbal e gestual; conhecimento da técnica vocal; precisão rítmica e de afinação e aspectos 

interpretativos. 

b) Percepção: Teste de entonação, afinação e percepção musical. 

c) Também haverá uma entrevista sobre a participação no grupo onde o candidato deverá demonstrar 

disponibilidade, comprometimento e assiduidade para estar presente nos ensaios e apresentações. 

 

02 – Pianista, Administrador e Jornalista Assessor de Imprensa (4) 

a) Também há vagas para voluntários pianistas, administradores, jornalista e relações públicas, 

amantes da música que queiram acompanhar o grupo auxiliando-o nas questões administrativas, tais como: 

organizar arquivo (partituras), gerenciar redes sociais, administrar de forma geral as atividades dos ensaios 

e apresentações, bem como estabelecer relações públicas pessoalmente ou através de textos escritos. 

 

Todas as atividades dos bolsistas serão orientadas e supervisionadas pela coordenação do projeto. 

Ficha de inscrição – enviar no e-mail coraldaufjf@gmail.com com cópia adridmc@hotmail.com 
 

Nome RG 

e-mail telefone 

idade naipe 
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