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Período: 233 a 26 de abbril de 20122
Local: Escola de Música, rua Bassílio da Gam
ma, s/n, Cam
mpus Univeersitário do C
Canela, salaa 102.
CR
RONOGRA
AMA
23/04 – seggunda-feiraa
14h: Sorteeio da ordem
m de realizaação das proovas para oss cargos de Músico/Caantor/Sopran
no e Mezzoo
Soprano (todos os canndidatos devverão estar presentes).
p
14h20: Iníccio da provva oral/prátiica para o cargo de Mú
úsico Cantoor / Mezzo S
Soprano: Av
valiação dee
Proficiênciia em leiturra de músicaa e solfejo e Entrevistaa Oral (itenns 1.1 e 1.2 do program
ma da provaa
oral/práticaa, Anexo II do Edital 01/2012).
0
15h: Ensaiio com piaanista correppetidor, à medida
m
em
m que conclluir as duass primeirass atividadess
avaliativass (opcional a cada canddidato).
24/04 – terrça-feira
14h: Recittal de músicca vocal parra o cargo de
d Músico Cantor/Mezz
C
zo Soprano (item 1.3 do programaa
da prova oral/prática, Anexo II doo Edital 01//2012).
25/04 – qu
uarta-feira
09h: Inícioo da prova oral/prática
o
para o carggo de Músicco Cantor/Sooprano: Avaaliação de Proficiência
P
a
em leitura de música e solfejo e Entrevista Oral (itens 1.1 e 1.2 doo programaa da prova oral/prática,
o
,
Anexo II do
d Edital 01/2012).

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.

