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CONCURSO PARA PROFESSOR AUXILIAR 
 
 

- Área de conhecimento: Música Popular. 
 
- Sub-áreas de conhecimento: piano/teclado, harmonia, percepção, 

improvisação, prática de conjunto. 
 

- Regime de trabalho: 40 horas. 
 

- Titulação exigida: Graduação em Música. 
 

- Provas de Avaliação: prova de títulos, prova didática e prova prática. 
 
 
DAS PROVAS: 
 
 

a) Prova de Títulos: conforme anunciado no Edital nº 15/2008; 
 
 

b) Prova Didática: O candidato ministrará uma aula, com exposição teórica e 
exemplificação prática, com duração mínima de 50 (cinqüenta) e máxima de 60 
(sesenta) minutos, sobre um ponto sorteado de uma lista de 10 pontos. O sorteio 
será realizado quando da instalação do concurso. Na ocasião do sorteio dos 
pontos, o candidato deverá apresentar à banca examinadora um Plano de Aula 
referente ao ponto sorteado, incluindo a bibliografia e/ou discografia utilizada. 
Serão disponibilizados ao candidato os seguintes equipamentos e aparelhos: piano 
acústico, computador, datashow, CD e DVD.  Caso necessite da utilização de 
quaisquer desses equipamentos, o candidato deverá entregar solicitação, por 
escrito, quando do sorteio dos pontos. 

 
 
Pontos para a Prova Didática: 
 

1. As composições de Egberto Gismonti como ferramenta na formação técnica e 
estilística do pianista; 

 
2. Piano: condução rítmica em gêneros brasileiros; 

 
3. Características harmônicas na música de Hermeto Pascoal;  

 



4. A rearmonização na improvisação;  
 

5. O piano na canção: acompanhando intérpretes vocais;  
 

6. A música dos Beatles; 
  
7. Chega de Saudade, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes: análise harmônica para 

improvisação; 
 
8. O piano na prática de conjunto na música popular: implicações     

            melódicas, harmônicas e rítmicas;  
 

9. Teclados e sintetizadores na música popular; 
 
10. Metodologias e estratégias para o desenvolvimento da percepção no ensino da  

música popular.   
 
 
 

c) Prova Prática: O candidato deverá realizar uma performance instrumental 
comentada, com duração mínima de 50 (cinquenta) e máxima de 60 (sessenta) 
minutos. O candidato poderá faze-lo sozinho ou acompanhado de outros músicos. 
É de total responsabilidade do candidato a presença, pontualidade e performance 
dos referidos músicos, assim bem como o transporte e utilização de quaisquer 
equipamentos e instrumentos que se façam necessários. Para a prova prática não 
haverá sorteio de pontos. O programa da prova prática será de livre escolha do 
candidato, com  exceção da música Chega de Saudade, de Tom Jobim e Vinícius 
de Moraes, que deverá ser executada por todos os candidatos. O programa deverá 
contemplar gêneros ou estilos relacionados com a música popular e a utilização de 
improvisação. A performance musical deverá ser acompanhada de comentários 
verbais que o candidato considere pertinentes e elucidativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
CONCURSO PARA PROFESSOR AUXILIAR  
 
 

- Área de conhecimento: Música Popular. 
 
- Sub-áreas de conhecimento: guitarra elétrica/violão, harmonia, percepção, 

improvisação, prática de conjunto. 
 

- Regime de trabalho: 40 horas. 
 

- Titulação exigida: Graduação em Música. 
 

- Provas de Avaliação: prova de títulos, prova didática e prova prática. 
 
 
 
DAS PROVAS: 
 
 
a) Prova de Títulos: conforme anunciado no Edital nº 15/2008; 
 
 
b) Prova Didática: O candidato ministrará uma aula, com exposição teórica e 
exemplificação prática, com duração mínima de 50 (cinqüenta) e máxima de 60 
(sessenta) minutos, sobre um ponto sorteado de uma lista de 10 pontos. O sorteio será 
realizado quando da instalação do concurso. Na ocasião do sorteio dos pontos, o 
candidato deverá apresentar à banca examinadora um Plano de Aula referente ao ponto 
sorteado, incluindo a bibliografia e/ou discografia utilizada. Serão disponibilizados ao 
candidato os seguintes equipamentos e aparelhos: piano acústico, computador, datashow, 
CD e DVD.  Caso necessite da utilização de quaisquer desses equipamentos, o candidato 
deverá entregar solicitação, por escrito, quando do sorteio dos pontos. 
 
 
Pontos para a Prova Didática: 
 

1. O violão e a harmonia na música de Chico Buarque;  
 

2. Violão e guitarra: condução rítmica em gêneros brasileiros;  
 

3. O estilo violonístico de Baden Powel;  
 

4. O estilo guitarrístico de Toninho Horta;  
 



5. Jimmy Hendrix;  
 

6. O choro: características instrumentais e funcionais; 
 

7. Improvisação Modal;  
 

8. A guitarra e a tecnologia: processamento de som;  
 

9. Análise da contribuição de João Gilberto para a musica popular brasileira; 
 

10. Metodologias e estratégias para o desenvolvimento da percepção no ensino da  
música popular.   

       
 
  
c) Prova Prática: O candidato deverá realizar uma performance instrumental comentada, 
com duração mínima de 50 (cinquenta) e máxima de 60 (sessenta) minutos. O candidato 
poderá faze-lo sozinho ou acompanhado de outros músicos. É de total responsabilidade 
do candidato a presença, pontualidade e performance dos referidos músicos, assim bem 
como o transporte e utilização de quaisquer equipamentos e instrumentos que se façam 
necessários. Para a prova prática não haverá sorteio de pontos. O programa da prova 
prática será de livre escolha do candidato, com  exceção da música Chega de Saudade, de 
Tom Jobim e Vinícius de Moraes, que deverá ser executada por todos os candidatos. O 
programa deverá contemplar gêneros ou estilos relacionados com a música popular e a 
utilização de improvisação. A performance musical deverá ser acompanhada de 
comentários verbais que o candidato considere pertinentes e elucidativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CONCURSO PARA PROFESSOR AUXILIAR  
 

- Área de conhecimento: Música Popular. 
 
- Sub-áreas de conhecimento: composição, composição para áudio-visual, 

arranjo, informática e outras tecnologias aplicadas à música. 
 

- Regime de trabalho: 40 horas, com Dedicação Exclusiva. 
 

- Titulação exigida: Graduação em Música. 
 
 
 
DAS PROVAS: 
 
 
 a)  Prova de Títulos: conforme anunciado no Edital nº 15/2008; 
 
 b)  Prova Didática: O candidato ministrará uma aula, com exposição teórica e 
exemplificação prática, com duração mínima de 50 (cinqüenta) e máxima de 60 
(sessenta) minutos, sobre um ponto sorteado de uma lista de 10 pontos. O sorteio será 
realizado quando da instalação do concurso. Na ocasião do sorteio dos pontos, o 
candidato deverá apresentar à banca examinadora um Plano de Aula referente ao ponto 
sorteado, incluindo a bibliografia e/ou discografia utilizada. Serão disponibilizados ao 
candidato os seguintes equipamentos e aparelhos: piano acústico, computador, datashow, 
CD e DVD.  Caso necessite da utilização de quaisquer desses equipamentos, o candidato 
deverá entregar solicitação, por escrito, quando do sorteio dos pontos. 
 
 
Pontos para a Prova Didática: 
 
 

1.  O uso de Sequenciador e Sampler como ferramentas composicionais;  
 

2. “Arranjo de base”: características e aplicações na música popular; 
 

3. Pixinguinha e o choro: características composicionais;   
 

4. Composição para áudio-visual: técnicas e características;  
 

5. A composição instrumental na música popular brasileira;  
 

6. Sem Fantasia, de Chico Buarque: análise composicional;   
 



7. Características melódico-harmônicas na obra de Tom Jobim; 
 

8. Modalismo na música popular brasileira; 
 

9. Choro e Frevo: estudo comparativo; 
 

10. Matrizes africanas e seus desdobramentos na música popular brasileira.  
 
 

 
c) Prova Prática: O candidato deverá compor uma música baseada em um motivo 
melódico a ser entregue pela banca examinadora no início da referida prova. O mesmo 
motivo melódico será utilizado por todos os candidatos, que terão o período de 4 (quatro) 
horas para compor a música. A referida composição deverá ser escrita para a seguinte 
formação instrumental: piano (usar cifras), baixo elétrico, bateria, sax alto, sax tenor, 
trompete e trombone. Não haverá sorteio de pontos. Outros detalhes sobre esta prova 
serão fornecidos quando da realização do concurso.  
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