
I EDITAL DE SELEÇÃO DE
CANTORES 2021

Coral da UFJF

O Coral da UFJF torna público o processo de seleção 2021 para admissão de
novos cantores para integrar o grupo. O coro é vinculado à Pró-reitoria de Cultura da UFJF e
tem como sede de seus encontros e ensaios o Forum da Cultura/UFJF. Contudo, em razão da
pandemia do COVID-19, atualmente realiza suas atividades virtualmente, através da
internet, formato de trabalho que se pretende manter até o término do período de
isolamento social e o retorno pleno das atividades presenciais da Universidade Federal de
Juiz de Fora. As inscrições podem ser feitas de 17 a 26 de Março, clicando AQUI, após a
leitura completa deste Edital.

I. DAS VAGAS

As vagas oferecidas neste processo seletivo têm por objetivo completar os naipes
de SOPRANOS (vozes agudas femininas), CONTRALTOS (vozes graves femininas) e BAIXOS
(vozes graves masculinas), estando disponíveis 02 (duas) vagas para Sopranos, 02 (duas)
para Contraltos e 03 (três) para Baixos. A disponibilidade de vagas deste edital não obriga
que estas sejam completamente preenchidas, caso não haja candidatos qualificados de
acordo com a demanda do grupo.

II. DAS INSCRIÇÕES

Serão aceitas inscrições de todo e qualquer indivíduo interessado em participar
do grupo, seja ele aluno da UFJF, servidor (professor, funcionário, técnico administrativo ou
terceirizado) ou mesmo de quem não possua nenhum tipo de vínculo com a Universidade,
desde que atenda aos seguintes pré-requisitos:

a. ter idade igual ou superior a 18 anos;
b. ter disponibilidade para ensaios semanais às terças e quartas-feiras, à noite1;
c. ter disponibilidade de horários livres bem como equipamento que possibilite a

gravação de áudios e vídeos para nossas apresentações em modo ‘coro virtual’
(Exemplo: smartphone, fone de ouvido, microfone, tablet, notebook, computador
desktop, câmera fotográfica/filmadora);

d. enviar, até a data limite de encerramento das inscrições para este edital, os vídeos
conforme determinados em seção específica (seção IV, itens), bem como o correto
preenchimento de todas as perguntas existentes no formulário de envio.

III. DO PROCESSO SELETIVO

1 Terças: ensaios de naipe (de 19h às 21h); Quartas: ensaio geral (de 19h30 às 21h30);

https://forms.gle/BRmsvCSzT9oAyEK17


Os formulários de inscrição enviados, bem como seus respectivos vídeos e
áudios serão analisados pela Comissão de Processo Seletivo do Coral da UFJF de 27 de
Março a 06 de Abril. O resultado da primeira etapa do processo seletivo será divulgado
oficialmente no dia 09 de Abril (sexta-feira) na página do Instagram e do Facebook do Coral
da UFJF (@coraldaufjf).

Os aprovados nesta etapa também receberão um comunicado oficial da
Comissão de Processo Seletivo através do e-mail e do número de WhatsApp informado no
formulário de inscrição, sendo convocados para a segunda etapa do processo que será
realizada sincronamente (online, em tempo real) no dia 07 de Abril, quarta-feira, durante o
ensaio geral do coro, às 19h30.

Esta segunda etapa consiste em uma entrevista com os candidatos. Poderá
ser pedido que realizem algum exercício vocal ou cantem algo durante a mesma.

O resultado final do Processo Seletivo será divulgado oficialmente no dia 09
de Abril (sexta-feira) na página do Instagram e do Facebook do coro (@coraldaufjf). Os
aprovados receberão um comunicado oficial da Comissão de Processo Seletivo por e-mail e
pelo WhatsApp informado.

IV. DO ENVIO DOS VÍDEOS

Para que o formulário de inscrição seja aceito é necessário que o candidato
envie, nas seções informadas no próprio formulário, dois diferentes vídeos para análise da
Comissão de Processo Seletivo. O conteúdo destes arquivos deverá seguir as especificações
relacionadas abaixo:

a. VÍDEO 1 → Diga seu nome e informe para qual vaga está se candidatando (Soprano,
Contralto ou Baixo). Em seguida, cante uma música de livre escolha a capella, ou seja,
sem acompanhamento de instrumentos. Não se esqueça de informar o nome da
música e seu compositor. Duração máxima do vídeo: 02 minutos (portanto, não é
necessário cantar a música inteira).

b. VÍDEO 2 → Realize o exercício vocal proposto de acordo com o naipe para o qual você
fará a seleção. Os áudios do exercício vocal e as instruções para a sua realização estão
disponíveis através do link no cabeçalho do formulário de inscrição.

V. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Quaisquer situações não descritas neste edital serão decididas, em caráter
irrecorrível, pela Comissão de Processo Seletivo do Coral da UFJF.

Juiz de Fora, 17 de março de 2021.
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