
GRUPO DE MPB DA UFPR  
PROCESSO SELETIVO 2018 – REPOSIÇÃO DE VAGAS 

 
 
O Grupo de MPB da UFPR abre inscrições para seleção de cantores, visando a 
complementação do elenco para a temporada do segundo semestre de 2018. 

 

1. DO OBJETO DO EDITAL 
 

Este edital visa a seleção de 04 (quatro) cantores (contraltos e tenores) para integrar o 
Grupo de MPB da UFPR. Os(as) candidatos(as) serão submetidos(as) à avaliação de uma 
banca composta pelo dirigente do grupo e dois convidados(as). As inscrições serão 
recebidas no período de 11 a 19 de junho de 2018. Os testes ocorrerão nos dias 21 e 
22 de junho de 2018, em horários a serem divulgados posteriormente. 

 

2. INSCRIÇÕES 
 

As inscrições estarão abertas no período de 11 a 19 de junho de 2018 e devem ser 
realizadas exclusivamente pela internet, com o envio da ficha cadastral (anexo II), 
devidamente preenchida, para o seguinte endereço eletrônico: gmpb.ufpr@gmail.com.  

 

3. TESTES 
 

A avaliação dos(as) candidatos(as) será realizada em 4 etapas: 

a) EXTENSÃO VOCAL. Nessa etapa o(a) candidato(a) deverá executar um 
vocalize em várias tonalidades, para que se verifique sua extensão vocal. 

b) PERCEPÇÃO RÍTMICA E MELÓDICA. Nessa etapa o(a) candidato(a) deverá 
reproduzir células rítmicas e melódicas propostas. 

c) PROVA PRÁTICA – PEÇA DE CONFRONTO. Nesta etapa o(a) candidato(a) 
deverá executar trecho da peça “Panelada de bochecha”, conforme a partitura (anexo I) 
e as guias de áudio (que serão enviadas por e-mail). O(a) candidato(a) será avaliado(a) 
nos seguintes quesitos: a) correção melódica; b) senso rítmico; c) afinação. 

Obs: a peça é a mesma para todos os(as) candidatos(as), mas a tonalidade varia 
conforme a classificação vocal: contralto (Bb) e tenor (G). 



d) PROVA PRÁTICA – PEÇA LIVRE. Nesta etapa o(a) candidato(a) deverá executar 
uma peça de livre escolha. O(a) candidato(a) será avaliado(a) nos seguintes quesitos: a) 
afinação; b) emissão vocal; c) interpretação. 

Obs: O(a) candidato(a) deve executar a peça com acompanhamento harmônico. Para 
tanto, deverá convidar um músico acompanhador ou trazer a harmonia cifrada na 
tonalidade escolhida.   

 

4. RESULTADOS 
 

O resultado será divulgado no dia 25 de junho de 2018, através de e-mail enviado a 
todos os candidatos e também na página dos Grupos Artísticos da UFPR, neste link: 
http://www.proec.ufpr.br/links/cultura/grupos_artisticos.html  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


