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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
Coordenadoria de Cultura

Chamada Pública - Seleção de integrantes para o Coro da UFPR 2019
A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPR, por meio da Coordenadoria de Cultura
e o Coro da UFPR, divulga a abertura da Chamada Pública para Seleção de
integrantes para compor o elenco do Coro da UFPR, para o ano de 2019.
1. DO OBJETO
A Coordenadoria de Cultura da UFPR comunica a abertura das inscrições para a
seleção de integrantes para compor o elenco do Grupo Artístico CORO DA
UFPR em 2019.
2. DO PERÍODO E CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
2.1 O período para inscrições será de 04 de fevereiro a 08 de março de 2019,
exclusivamente.
2.2 O candidato interessado deverá comparecer a Sala do Coro da UFPR para
efetivar a sua inscrição preenchendo uma ficha de inscrição que será
disponibilizada e participar de entrevista e teste vocal no ato.
2.3 O horário e local estabelecido para inscrição será das 14h às 18h, de
segunda a sexta-feira, na Sala do Coro da UFPR – Praça Santos Andrade,
50 – subsolo (prédio histórico da UFPR).
2.4 Somente serão aceitas inscrições de candidatos com idade igual ou superior
a 18 anos, não havendo limite de idade máxima.
2.5 Os interessados deverão ter disponibilidade para ensaios semanais noturnos
a partir de 15 de março de 2019.
3. DOS PRÉ-REQUISITOS
3.1 Os candidatos deverão ter os seguintes pré-requisitos necessários para
ingressar no Coro da UFPR 2019:
a) Memória musical;
b) Afinação vocal;
c) Senso rítmico.

4. DA SELEÇÃO
4.1 Toda seleção será realizada por meio de audição feita pelo maestro do Coro
da UFPR, que avaliará, no ato da inscrição, se o candidato está apto a
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ingressar no referido grupo artístico. A avaliação é baseada nos prérequisitos necessários, bem como na percepção auditiva e classificação
vocal do candidato.
5. DO RESULTADO DA SELEÇÃO
5.1 O resultado final com os nomes dos candidatos selecionados será divulgado
a partir de 11 de março em edital específico afixado na Sala do Coro da
UFPR.
6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 A inscrição para participação desta chamada pública expressa a aceitação,
de forma irrestrita, às regras nela estabelecidas
6.2 Outros esclarecimentos poderão ser obtidos somente pelo endereço
eletrônico: coro@ufpr.br

Curitiba, 20 de dezembro de 2018

Álvaro Nadolny
Regente do
Coro da UFPR

Leandro Franklin Gorsdorf
Pré-Reitor de Extensão
e Cultura da UFPR
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