
 
 
 
 

I EDITAL DE SELEÇÃO DE CANTORES 2022 
 

Coral da UFJF 
 

O Coral da UFJF torna público o processo de seleção 2022 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. As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de Junho, após a leitura 
completa deste Edital, através do formulário disponível no link a seguir:  

https://forms.gle/BY5BneUHa8dBmbHc8 
 

I. DAS VAGAS 
As vagas oferecidas neste processo seletivo têm por objetivo completar os naipes de SOPRANOS 

(vozes agudas femininas), CONTRALTOS (vozes graves femininas), TENORES (vozes agudas masculinas) e 
BAIXOS (vozes graves masculinas).  

Não é necessário que o(a) candidato(a) saiba ler partituras e/ou cifras. 
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 às terças e quartas-feiras, das 19h às 21h30, para estar presente nos ensaios 

semanais do coro; 
c. ter disponibilidade para participar de apresentações demandadas ao grupo dentro e fora do 

âmbito da UFJF em diferentes dias da semana; 
d. ter comprometimento e dedicação com as atividades e compromissos do coro, buscar 

engajamento e colaborar ativamente para o bom e fluido andamento das produções. 
Para inscrever-se, o interessado deve preencher e enviar o formulário de inscrição disponível no 

link https://forms.gle/BY5BneUHa8dBmbHc8 até as 23h59min do dia 21 de Junho. O processo seletivo será 
realizado nos dias 22 e 29 de Junho às 19h, no Forum da Cultura (rua Santo Antônio, nº 1112), endereço 
onde são realizados os ensaios do grupo. 

 
III. DO PROCESSO SELETIVO 
 O processo seletivo se constituirá de duas etapas: 
Etapa 1 – individual  

 22 de Junho – caráter eliminatório 
a) Vocalises (exercícios vocais) na tessitura adequada à vaga para a qual o candidato se inscreveu - 
avaliação melódica, rítmica e técnica; 
b) Apresentação a cappella (sem acompanhamento) de canção de livre escolha – avaliação melódica, 
rítmica, técnica e interpretativa; 

https://forms.gle/BY5BneUHa8dBmbHc8
https://forms.gle/BY5BneUHa8dBmbHc8


c) Exercício de memória musical, envolvendo a reprodução vocal da(s) melodia(s) propostas ao piano pela 
banca – avaliação de percepção musical e afinação; 
d) Entrevista sobre a participação no grupo onde o candidato deverá demonstrar disponibilidade, 
comprometimento e assiduidade para estar presente nos ensaios e apresentações. 
Etapa 2 –  coletiva  

 29 de Junho – caráter eliminatório 
a) Participação em ensaio geral do Coral da UFJF, junto aos cantores de seu naipe; 
b) Execução de trecho (compassos 05 a 45) da peça “Classe Média” (Max Gonzaga – arr.: André Pires) na 
linha vocal de seu naipe e sua tessitura em formação de quarteto composto por integrantes do Coral da 
UFJF em conjunto com o(a) candidato(a). O material de estudo (partitura e áudios-guia) será enviado por 
e-mail aos candidatos que forem selecionados para esta etapa. 
 Neste estágio serão avaliadas além de questões relativas a afinação, ritmo, harmonia, memória 
musical e interpretação, outros aspectos como pontualidade, atenção e engajamento com o grupo. 

Os resultados do processo seletivo serão divulgados oficialmente nas sextas-feiras subsequentes a 
cada uma de suas etapas na página do Instagram e do Facebook do Coral da UFJF (@coraldaufjf). Os 
aprovados receberão também um comunicado oficial da Comissão de Processo Seletivo através do e-mail 
e do número de WhatsApp informado no 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. 
 
RESUMO DE DATAS E PRAZOS  
Inscrições: De 11 a 21 de Junho de 2022 através do formulário de inscrição disponível no link a seguir: 
https://forms.gle/BY5BneUHa8dBmbHc8 
Data e local da seleção: dia 22 de Junho (1ª fase) e 29 de Junho (2ª fase) às 19h no Forum da Cultura - 
UFJF, rua Santo Antônio, nº 1112 – Centro, Juiz de Fora. Tel.: 3215-3850. 
Resultados: dia 24 de Junho (1ª fase) e 01 de Julho (2ª fase) na página do coral da UFJF no Instagram e 
Facebook. 
Início das atividades: dia 05 de Julho (terça-feira). 
Dúvidas e informações: enviar e-mail para coraldaufjf@gmail.com 
 

Juiz de Fora, 10 de Junho de 2022. 
 

Coral da Universidade Federal de Juiz de Fora 
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