
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

PRÓ-REITORIA DE CULTURA 

 
 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO ARTÍSTICA – 
MEDIAÇÃO ARTÍSTICA/PROCULT - 2022 

 

NOME DO PROJETO: Coral da UFJF - Editor de áudio e partituras / Produção 

 

O Coral da UFJF faz público o processo de seleção para o Programa de Bolsa de Iniciação Artística 
MA/Procult 2022 na área acima indicada, para o preenchimento de 01 vaga para bolsista, de acordo com 
a Resolução 10/2018 do Conselho Superior da UFJF. 
 

DURAÇÃO DO PROGRAMA / PAGAMENTO DE BOLSAS  
O Programa de Bolsa de Iniciação Artística – Mediação Artística/Procult 2022 tem a duração de 12 

(doze) meses consecutivos, contados a partir de junho de 2022. O pagamento de cada mês será 
proporcional à frequência apurada pelo orientador e efetuado a partir do quinto dia útil do mês seguinte. 

ATENÇÃO: Não haverá pagamento retroativo de bolsas.  
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROJETO 
 

As atividades serão orientadas e supervisionadas pela coordenação do projeto: 
 1) Transcrição e edição de partituras em programas de notação musical conforme a demanda do coro; 
 2) Edição de áudios produzidos pelos integrantes do coro; 
 3) Realização de atividades administrativas e organizacionais que se fizerem necessárias para o 
funcionamento do coro em atividade remota e presencial; 
4) Auxílio na produção de atividades e eventos realizados pelo Coral da UFJF e suporte de produção ao 
grupo em atividades e eventos nos quais ele participa. 
 
 

INSCRIÇÃO 
Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios:  

 

1 - Ser discente de um dos seguintes cursos: MÚSICA (BACHARELADO ou LICENCIATURA), CINEMA E 
AUDIOVISUAL, RÁDIO, TV E INTERNET; ou qualquer curso da UFJF, campus Juiz de Fora, desde que 
comprovada a proficiência nas atividades solicitadas e atendidos os pré-requisitos necessários para a 
ocupação da vaga;  
2 - Ter disponibilidade de 12 horas semanais que serão distribuídas da seguinte forma: 
02 horas e 30 minutos – para Ensaio Geral na sala de ensaios do Coral no Forum da Cultura (Rua Santo 
Antônio nº 1112 centro) – às quartas-feiras, de 19h00 às 21h30; 
09 horas e 30 minutos – para produção de conteúdo digital, edição de áudio e vídeos, revisão de textos, 
reuniões, atendimentos, atividades administrativas, entre outros, em horário a ser estabelecidos junto à 
coordenação do projeto; 
3 - apresentar Histórico Escolar;  
4 - atender às normas estabelecidas no Art. 38 da Resolução 028/2019; 
5 - ter conhecimento musical. 

 
Data, local (e/ou plataforma) e documentos necessários para a inscrição: 
 

Para inscrever-se, o aluno interessado deve preencher o formulário de inscrição que estará disponível no 
endereço durante o período de 03 a 05 de junho de 2022. Após o término deste período, não serão 
recebidas novas inscrições. 

 



 

PROCESSO DE SELEÇÃO  
A seleção constará de:  
 

Entrevista realizada remotamente no dia 06 de Junho (segunda-feira), de 08h30 às 10h30h, 
através da plataforma Google Meet. 

Serão considerados os seguintes parâmetros: 
Experiência com edição de partituras;  
Experiência com edição de áudio;  
Conhecimento de softwares de edição de áudio e notação musical;  
Conhecimento e familiaridade com plataformas de videochamada e ambientes de trabalho 

virtuais;  
Conhecimento musical; 
Experiência anterior com produção artística. 

 
Critério(s) de desempate:  
 

Melhor IRA 
 

Quaisquer dúvidas, entrar em contato pelo e-mail: 

equipecoraldaufjf@gmail.com 
 

RESUMO DE DATAS E PRAZOS 
 

INSCRIÇÃO: 

PERÍODO:  03 a 05 de Junho de 2022 
 

LOCAL E/OU 
PLATAFORMA:  

Formulário on-line: https://forms.gle/qBY6qbRyaJMuysu28 
 

 

 
SELEÇÃO: 

DATA/HORÁRIO:  06 de Junho de 2022 de 08h30 às 10h30 
 

LOCAL E/OU 
PLATAFORMA:  

Entrevista remota – o link para acessar a sala de entrevistas na plataforma Google 
Meet será enviado para o e-mail e para o número de whatsapp do candidato no 
dia 06 de Junho, entre 08h e 08h30 

 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO: 

DATA/HORÁRIO:  06 de Junho 14h 
 

LOCAL E/OU 
PLATAFORMA:  

Enviado por e-mail aos candidatos e no site da Procult 
 

 

Juiz de Fora,  02 de junho de 2022. 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Hellem Pimentel Santos Figueiredo 

1215795 

 

https://forms.gle/qBY6qbRyaJMuysu28

