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Concurso para Professor Assistente A  Edital 01/2018 

 

Departamento: Música 

Área de conhecimento: Música; Sub-área: Fagote e Percepção  

Regime de trabalho: TI (40 hs) 

Titulação exigida: Mestrado 

 

 

DA PROVA PRÁTICA: 

a) O candidato deverá realizar uma performance instrumental comentada, com 

comentários acerca de aspectos técnicos, didáticos, estilísticos e estruturais das 

obras, com duração mínima de 60 (sessenta) e máxima de 80 (oitenta) minutos. O 

candidato deverá fazê-lo com acompanhamento de piano, exceto as peças para 

fagote solo. É de total responsabilidade do candidato a presença, pontualidade e 

performance do seu acompanhador. Para a prova prática não haverá sorteio de 

pontos. O programa da prova prática será como estabelecido a seguir. 

b) Os critérios de avaliação da prova serão: 

1- Destreza técnica e qualidade sonora ao instrumento. 

2- Afinação, correção e precisão 

3- Propriedade e adequação estilística 

4- Coerencia interpretativa 

5- Postura, fluencia, consistencia e recursos da execução 

6- Demonstração de conhecimento do estilo e estrutura das obras apresentadas.  

7- Musicalidade aplicada em acordo com o estilo da obra apresentada. 
c) O programa do Recital terá que ser apresentado na íntegra. 

d) O Recital será realizado em sessão pública e gravado em video, para os devidos 

efeitos legais. 

e) Nenhum candidato poderá assistir as provas dos demais concorrentes. 

f) As provas serão realizadas na Escola de Música da UFBA, rua Basílio da Gama, 

s/n, Campus Universitário do Canela, sala 102, e-mail emus@ufba.br 

g) A ordem do sorteio será rigorosamente válida para todas as atividades das provas, 

não sendo permitida troca entre os candidatos, sob qualquer alegação. 

h) O candidato deverá comparecer ao local de realização das provas com 

antecedência mínima de 30 minutos do horário previsto para o início das 

atividades do dia. 

i) Outras orientações poderão ser divulgadas juntamente com as informações do 

escalonamento, devendo o candidato conferi-las cuidadosamente, com a devida 

antecedência. 
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Repertório Prova Prática 

 

Georg. Phillip. Telleman  Sonata em Fá menor para fagote e contínuo YWV41:f1 

Wolfgang Amadeus Mozart  Concerto para Fagote e orquestra, K 191 em si bemol maior 

Carl Maria von Weber  Andante e Rondo Ongarese, Op 35 

Francisco Mignone  das 16 Valsas para Fagote solo, as quatro seguintes: 

6ª Valsa Brasileira 

Mistério 

Macunaíma 

Patapiada 


