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Edital ARS NOVA 002/2022
Seleção de Coristas do ARS NOVA-CORAL DA UFMG
A Escola de Música da UFMG torna público que estão abertas as inscrições para o exame
seletivo de coristas do Ars Nova-Coral da UFMG.
Número de Vagas
Coristas (3 vagas)
•

3 coristas – naipe: CONTRALTO

Da Carga Horária
Os(as) coristas selecionados(as) deverão participar de 3 (três) ensaios semanais (às segundas,
quartas e quintas) das 19h às 22h, ensaios extras e concertos, não excedendo, na média
semestral, um total de 20 (vinte) horas semanais em atividades do Ars Nova-Coral da UFMG.
Das Inscrições para o Exame Seletivo
•
•

As inscrições serão feitas exclusivamente por email, a partir de 11 de agosto de 2022,
sexta-feira, e encerram-se em 19 de agosto de 2022, sexta-feira, às 23:59h.
Para realizar sua inscrição, os(as) candidatos(as) deverão enviar os documentos abaixo
relacionados para o e-mail arsnovaufmg@gmail.com com o assunto [Edital 002/2022]:
Inscrição.
- biografia resumida, com ênfase na experiência vocal do(a) candidato(a) (incluir
atividade atual);
- carta de intenções, explicitando a motivação para a sua inscrição e o tipo de repertório
a que se dedica;
- partitura digitalizada da obra de livre escolha.

Do Exame Seletivo
•
•
•

Data: 22 de agosto de 2022, segunda-feira.
Horário: das 09:00 às 12:00 horas (o horário de cada candidato(a) será agendado pela
secretaria do Ars Nova, por ordem de inscrição).
Local: Sala do Ars Nova, no Conservatório UFMG, Av. Afonso Pena, 1534, Centro, Belo
Horizonte-MG.

Do Resultado
O resultado final da seleção será divulgado no dia 24 de agosto de 2022, quarta-feira, na
página www.facebook.com/coralarsnova
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Programa da Seleção
•
•
•

•
•

Vocalizes;
Obra vocal solo de livre-escolha, no seu registro vocal (trazer 3 cópias da partitura);
Músico acompanhador: os(as) candidatos(as) poderão trazer seu músico
acompanhador (de qualquer instrumento harmônico) ou fazer sua interpretação a
cappella;
Leitura à primeira vista de partitura coral;
Teste de memória musical.

Coristas Selecionados(as)
Os(as) coristas selecionados(as), se não possuírem vínculo com a Escola de Música da UFMG
(graduação), deverão ser cadastrados como Microempreendedor Individual (MEI),
obrigatoriamente.
Os(as) coristas selecionados(as) iniciarão suas atividades junto ao Ars Nova, no ensaio do dia
29 de agosto de 2022, segunda-feira.
Validade
Este edital terá a validade de 1 (um) ano a partir da sua data de divulgação do resultado do
exame seletivo.

Belo Horizonte, 11 de agosto de 2022.

_______________________________________
Professor Renato Sampaio Tocantins
Diretor da Escola de Música da UFMG

