
GRUPO DE MPB DA UFPR 
PROCESSO SELETIVO 2021 - PRORROGAÇÃO 

O processo seletivo para ingresso no Grupo de MPB da UFPR, temporada 2021, foi 
prorrogado e acontecerá no período de 22 de fevereiro a 22 de março de 2021, 
conforme o novo cronograma apresentado abaixo. Não são cobradas taxas de 
inscrição ou mensalidades e toda comunidade pode participar. Este ano, em função da 
pandemia, o processo será simplificado e realizado exclusivamente através da internet, 
dispensando encontros presenciais.  

1. INSCRIÇÕES 

As inscrições devem ser realizadas no período de 22 de fevereiro a 12 de 
março de 2021, exclusivamente através do e-mail gmpb.ufpr@gmail.com, enviando 
um vídeo demonstrativo e a ficha cadastral (ANEXO 1) devidamente preenchida. O e-
mail de inscrição deve ser identificado no assunto (subject), obedecendo ao seguinte 
padrão: GMPB - PROCESSO SELETIVO 2021 - NOME DA VAGA - NOME DO(A) 
CANDIDATO(A).  

Obs: para efeito de inscrição, será considerado o horário de envio do e-mail, 
que deve ser efetuado impreterivelmente até às 23h59 do dia 12 de março. 

2. VAGAS 

 No presente processo seletivo, serão abertas 35 vagas para cantores – soprano 
(7 vagas), mezzo (7 vagas), contralto (7 vagas), tenor (7 vagas) e barítono (7 vagas) –, e 
20 vagas para instrumentistas – piano/teclados (3 vagas), sopros (7 vagas), cordas 
dedilhadas (6 vagas), baixo elétrico (1 vaga) e bateria/percussão (3 vagas).  

22/02 a 12/03 Envio de ficha de inscrição e vídeo-teste

15/03 a 19/03 Avaliação dos vídeos demonstrativos

22/03 Publicação dos resultados



3. TESTES 

Os testes obedecerão a critérios específicos para cada tipo de vaga. 

3.1 - CANTORES (35 vagas) 

A avaliação dos(as) candidatos(as) às vagas de cantor será realizada em uma 
única etapa, por meio de um vídeo demonstrativo. Nesta etapa, classificatória, o(a) 
candidato(a) deverá gravar um vídeo executando uma peça de confronto. 

 • O(a) candidato(a) deverá executar a peça “Querelas do Brasil”, conforme a 
partitura (ANEXO 2) e a guia de áudio (ANEXOS 3 a 7, correspondentes às 
linhas de soprano, mezzo, contralto, tenor e barítono). A peça deverá ser 
executada em conjunto com o playback vozes (ANEXO 8); no momento da 
gravação, o playback deve ser reproduzido em caixa acústica ou similar, 
integrando, desta maneira, o resultado sonora final do vídeo.  

 obs: as guias de áudio (ANEXOS 3 a 7) destinam-se apenas ao processo de 
aprendizagem das linhas; os vídeos devem ser gravados exclusivamente sobre o 
playback vozes (ANEXO 8).  

• O(a) candidato(a) deve escolher a linha do naipe que corresponde à sua 
classificação vocal. Se estiver em dúvida sobre sua classificação vocal, deve 
escolher aquela cuja tonalidade que lhe parecer mais confortável. 

• O video deverá ser gravado em aparelho celular, em posição vertical, (formato 
mp4, avi ou similar), com boa iluminação e resolução mínima de 720p. 
Importante: o vídeo não poderá sofrer cortes ou edições. 

• O envio do vídeo deve ser feito por meio de link (Google Drive ou 
WeTransfer), incluído no e-mail de inscrição. O vídeo deve ser identificado em 
seu título, obedecendo ao seguinte padrão: GMPB 2021 - VIDEO 
DEMONSTRATIVO - NOME DA VAGA - NOME DO(A) CANDIDATO(A). 

 • O(a) candidato(a) será avaliado(a) nos seguintes aspectos:  

a) correção melódica;  
b) senso rítmico;  
c) afinação; 
c) postura corporal. 



 3.2 - INSTRUMENTISTA – PIANO/TECLADOS (3 vagas) 

A avaliação dos(as) candidatos(as) às vagas de piano/teclado será realizada em 
uma única etapa (video demonstrativo). Nesta etapa, de caráter classificatório, o(a) 
candidato(a) deverá gravar um vídeo executando uma peça de confronto. 

 • O(a) candidato(a) deverá executar a peça “Querelas do Brasil”, conforme a 
partitura (ANEXO 9 a 11). A peça deverá ser executada em conjunto com o 
playback teclas (ANEXO 12); no momento da gravação, o playback deve ser 
reproduzido em caixa acústica ou similar, integrando, desta maneira, o 
resultado sonora final do vídeo. 

 obs: serão disponibilizadas partes de piano (ANEXO 9), acordeon (ANEXO 10) 
e escaleta (ANEXO 11)  

• O video deverá ser gravado em aparelho celular, em posição vertical, (formato 
mp4, avi ou similar), com boa iluminação e resolução mínima de 720p. 
Importante: o vídeo não poderá sofrer cortes ou edições. 

• O envio do vídeo deve ser feito por meio de link (Google Drive ou 
WeTransfer), incluído no e-mail de inscrição. O vídeo deve ser identificado em 
seu título, obedecendo ao seguinte padrão: GMPB 2021 - VIDEO 
DEMONSTRATIVO - PIANO/TECLADO - NOME DO(A) CANDIDATO(A).  

• O(a) candidato(a) será avaliado(a) nos seguintes aspectos:  

a) leitura;  
b) senso rítmico;  
c) técnica; 
c) criatividade. 

 3.3 - INSTRUMENTISTA – SOPROS (6 vagas) 

A avaliação dos(as) candidatos(as) às vagas de sopros será realizada em uma 
única etapa (video demonstrativo). Nesta etapa, de caráter classificatório, o(a) 
candidato(a) deverá gravar um vídeo executando uma peça de confronto. 

 • O(a) candidato(a) deverá executar a peça “Querelas do Brasil”, conforme a 
partitura (ANEXO 13 a 19). A peça deverá ser executada em conjunto com o 
playback sopros (ANEXO 20); no momento da gravação, o playback deve ser 
reproduzido em caixa acústica ou similar, integrando, desta maneira, o 
resultado sonora final do vídeo. 

  
obs: serão disponibilizadas partes para flauta (ANEXO 13), clarinete em Bb 
(ANEXO 14), sax soprano em Bb (ANEXO 15) sax alto/barítono em Eb (ANEXO 



16), sax tenor (ANEXO 17), trompete em Bb (ANEXO 18) e trombone (ANEXO 
19). 

• O video deverá ser gravado em aparelho celular, em posição vertical, (formato 
mp4, avi ou similar), com boa iluminação e resolução mínima de 720p. 
Importante: o vídeo não poderá sofrer cortes ou edições. 

• O envio do vídeo deve ser feito por meio de link (Google Drive ou 
WeTransfer), incluído no e-mail de inscrição. O vídeo deve ser identificado em 
seu título, obedecendo o seguinte padrão: GMPB 2021 - VIDEO 
DEMONSTRATIVO - NOME DO INSTRUMENTO - NOME DO(A) CANDIDATO(A).  

• O(a) candidato(a) será avaliado(a) nos seguintes aspectos:  

a) leitura;  
b) senso rítmico;  
c) técnica. 

 3.4 - INSTRUMENTISTA – CORDAS DEDILHADAS (6 vagas) 

A avaliação dos(as) candidatos(as) às vagas de cordas dedilhadas será realizada 
em uma única etapa (video demonstrativo). Nesta etapa, de caráter classificatório, o(a) 
candidato(a) deverá gravar um vídeo executando uma peça de confronto. 

 • O(a) candidato(a) deverá executar a peça “Querelas do Brasil”, conforme a 
partitura (ANEXO 21 a 25). A peça deverá ser executada em conjunto com o 
playback cordas (ANEXO 26); no momento da gravação, o playback deve ser 
reproduzido em caixa acústica ou similar, integrando, desta maneira, o 
resultado sonora final do vídeo.  

Obs: serão disponibilizadas partes para bandolim (ANEXO 21), cavaquinho 
(ANEXO 22), guitarra elétrica (ANEXO 23), violão de 6 cordas (ANEXO 24) e 
violão de 7 cordas (ANEXO 25). 

• O video deverá ser gravado em aparelho celular, em posição vertical, (formato 
mp4, avi ou similar), com boa iluminação e resolução mínima de 720p. 
Importante: o vídeo não poderá sofrer cortes ou edições. 

• O envio do vídeo deve ser feito por meio de link (Google Drive ou 
WeTransfer), incluído no e-mail de inscrição. O vídeo deve ser identificado em 
seu título, obedecendo o seguinte padrão: GMPB 2021 - VIDEO 
DEMONSTRATIVO - NOME DO INSTRUMENTO - NOME DO(A) CANDIDATO(A).  

• O(a) candidato(a) será avaliado(a) nos seguintes aspectos:  

a) leitura;  
b) senso rítmico;  
c) técnica; 
d) criatividade  



3.5 - INSTRUMENTISTA – BAIXO ELÉTRICO (1 vaga) 

A avaliação dos(as) candidatos(as) à vaga de baixo elétrico será realizada em 
uma única etapa (video demonstrativo). Nesta etapa, de caráter classificatório, o(a) 
candidato(a) deverá gravar um vídeo executando uma peça de confronto. 

 • O(a) candidato(a) deverá executar a peça “Querelas do Brasil”, conforme a 
partitura (ANEXO 27). A peça deverá ser executada em conjunto com o 
playback baixo (ANEXO 28); no momento da gravação, o playback deve ser 
reproduzido em caixa acústica ou similar, integrando, desta maneira, o 
resultado sonora final do vídeo.  

• O video deverá ser gravado em aparelho celular, em posição vertical, (formato 
mp4, avi ou similar), com boa iluminação e resolução mínima de 720p. 
Importante: o vídeo não poderá sofrer cortes ou edições. 

• O envio do vídeo deve ser feito por meio de link (Google Drive ou 
WeTransfer), incluído no e-mail de inscrição. O vídeo deve ser identificado em 
seu título, obedecendo o seguinte padrão: GMPB 2021 - VIDEO 
DEMONSTRATIVO - BAIXO ELÉTRICO - NOME DO(A) CANDIDATO(A).  

• O(a) candidato(a) será avaliado(a) nos seguintes aspectos:  

a) leitura;  
b) senso rítmico;  
c) técnica; 
d) criatividade. 

   
 3.6 - INSTRUMENTISTA – BATERIA/PERCUSSÃO (3 vagas) 

A avaliação dos(as) candidatos(as) à vaga de bateria/percussão será realizada em 
uma única etapa (video demonstrativo). Nesta etapa, de caráter classificatório, o(a) 
candidato(a) deverá gravar um vídeo executando uma peça de confronto. 

 • O(a) candidato(a) deverá executar a peça “Querelas do Brasil”, conforme a 
partitura (ANEXO 29 a 31). A peça deverá ser executada em conjunto com o 
playback (ANEXO 32); no momento da gravação, o playback deve ser 
reproduzido em caixa acústica ou similar, integrando, desta maneira, o 
resultado sonora final do vídeo.  

Obs: serão disponibilizadas partes para bateria (ANEXO 29), tamborim (ANEXO 
30) e surdo (ANEXO 31). 

• O video deverá ser gravado em aparelho celular, em posição vertical, (formato 
mp4, avi ou similar), com boa iluminação e resolução mínima de 720p. 
Importante: o vídeo não poderá sofrer cortes ou edições. 



• O envio do vídeo deve ser feito por meio de link (Google Drive ou 
WeTransfer), incluído no e-mail de inscrição. O vídeo deve ser identificado em 
seu título, obedecendo o seguinte padrão: GMPB 2021 - VIDEO 
DEMONSTRATIVO - BATERIA/PERCUSSÃO - NOME DO(A) CANDIDATO(A).  

• O(a) candidato(a) será avaliado(a) nos seguintes aspectos:  

a) leitura;  
b) senso rítmico;  
c) técnica; 
d) criatividade. 

4. RESULTADOS 

Os resultados serão publicados no dia 22 de março de 2021. Os candidatos 
aprovados deverão participar da reunião virtual do grupo, no dia 23 de março 
de 2021, às 19h30, em link a ser disponibilizado oportunamente.


