
GRUPO DE MPB DA UFPR  
PROCESSO SELETIVO 2019 – VAGAS COMPLEMENTARES 

(edital retificado) 
 
 
O Grupo de MPB da UFPR abre inscrições para seleção de cantores e instrumentistas, 
visando a complementação do elenco para a temporada 2019. 

 

1. DO OBJETO DO EDITAL 
 

Este edital visa a seleção de 05 (cinco) cantores (01 soprano e 04 tenores) e 01 (um) 
instrumentista percussionista (com ênfase em percussão de mão: pandeiro, congas, 
bongô, djembê, etc) 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 20 a 31 de maio de 2018. 
Os testes ocorrerão nos dias 04 e 06 de junho de 2018; os horários individuais serão 
divulgados no dia 03 de junho. 

 

2. INSCRIÇÕES 
 

As inscrições estarão abertas no período de 20 a 31 de maio de 2019 e devem ser 
realizadas exclusivamente pela internet, com o envio da ficha cadastral (anexo I, para 
cantores, e anexo II, para instrumentistas), devidamente preenchida, para o seguinte 
endereço eletrônico: gmpb.ufpr@gmail.com.  

 

3. TESTES 
 

A avaliação dos(as) candidatos(as) às vagas de cantor será realizada em quatro 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 
III, para sopranos, anexo IV, para tenores) e as guias de áudio (disponibilizadas em 
http://www.proec.ufpr.br/links/cultura/grupos_artisticos.html). 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.   

A avaliação dos(as) candidatos(as) à vaga de percussionista será realizada em quatro 
etapas: 

a) LEITURA RÍTMICA. Nesta etapa o(a) candidato(a) deverá realizar a leitura a 
primeira vista de uma linha rítmica. 

b) RITMOS BRASILEIROS. Nesta etapa o(a) candidato(a) deverá executar padrões 
de acompanhamento em ritmos musicais brasileiro propostos (ex: samba, choro, baião, 
coco, maracatu, afoxé). 

c) VERSATILIDADE INSTRUMENTAL. Nesta etapa o(a) candidato(a) deverá 
executar trechos curtos em instrumentos de percussão diversos. 

d) PROVA PRÁTICA – PEÇA DE CONFRONTO. Nesta etapa o(a) candidato(a) 
deverá executar a parte de pandeiro da peça “Panelada de bochecha”, conforme 
partitura em anexo (anexo V)  O(a) candidato(a) deve estudar a peça com o playback 
(disponibilizado em http://www.proec.ufpr.br/links/cultura/grupos_artisticos.html). 

Obs: Os(as) candidatos(as) terão à sua disposição os seguintes instrumentos: pandeiro, 
tamborim, ganzá, cajon, bongô, congas e surdo. 

 

4. RESULTADOS 
 

O resultado será divulgado no dia 07 de junho de 2019, 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  

Os candidatos selecionados devem se apresentar para iniciar suas atividades junto ao 
grupo no dia 18 de junho de 2019, às 19h.  

 
 

 


