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09h40: Ensaio com pianista correpetidor, opcional a cada candidato, à medida em que concluir as 

duas primeiras atividades avaliativas. 

14h: Reinício das atividades do dia. 

 

26/04 – quinta-feira 

 

13h: Recital de música vocal para o cargo de Músico Cantor/Soprano (item 1.3 do programa da 

prova oral/prática, Anexo II do Edital 01/2012). 

 

* Em conformidade com o programa da prova oral/prática constante do Anexo II do Edital 

01/2012, todos os candidatos deverão comparecer ao local de realização da prova oral/prática com 

antecedência mínima de 30 minutos do horário previsto para o início da atividade. 

 

• Ficam mantidas as demais determinações do referido Edital e suas retificações, sendo indicado 

aos candidatos consultá-las. 


