
Chamada para seleção de bolsistas 
 ----------- ------------------------------------------------CORAL CCJE – Bolsa PIBIAC 

Chamada rápida para seleção de duas bolsas para o Coral do CCJE. Podem se

inscrever  estudantes  regulamentes  matriculados em cursos de graduação em música.

São bolsas para estudantes que possam atuar como regente e instrumentista/arranjador

para  conduzir  atividades  de  Coral,  estabelecidas  pelos  perfis,  a  saber:  Vaga   1  –

Regente; e, Vaga 2 – instrumentista/arranjador, indicados abaixo.

Valor da bolsa: R$ 400.

Carga horária: 12 horas semanais.

Período de vigência da bolsa: de 1º de maio de 2020 até 30 de abril de 2021.

Da inscrição:  A inscrição será feita através de mensagem, com o assunto “chamada
seleção  bolsista”,  a  ser  encaminhado  para  o  correio  eletrônico
a  tividadecultural@ccje.ufrj.br  . Deve constar no corpo do e-mail o nome completo do
candidato,  o  número de  DRE e a  indicação  da  vaga  para  qual  se  inscreve.  Devem
anexado Curriculum-Vitae simples (formato livre) e Histórico Escolar (atualizado ou do
período anterior).

Atribuições do bolsista – vaga 1 – Regente:
1- Participar de Reuniões junto com a coordenação de Atividades culturais, propondo,
debatendo e executando cronograma para ensaios e apresentações do coral;
2 – Participar dos Ensaio conduzindo e regendo o Coral;
3-  Cuidar  da  harmonia  das  vozes  com  ou  sem  acompanhamento  instrumental  do
contraponto, canto coral;
4 - Orientar os vocalistas, ensinando-lhes técnicas de relaxamento, conscientização do
aparelho respiratório, impostação e colocação da voz, promovendo os exercícios para
tais fins;
5 - Ministrar aulas de solfejo, ritmo, percepção e harmonia, além da aplicação no canto
e coral;
6 - Orientar os integrantes do grupo quanto aos aspectos da linha melódica da obra, a
fim de que estes sejam capazes de executar ao piano as partes essenciais;
7 -  Orientar  o vocalista  no aproveitamento  vocal  dentro de cada naipe,  assistindo-o
individualmente;
8 -  Manter de forma transparente as pesquisas de orientação didática  apropriado ao
Coral CCJE;
9 - Manter em arquivo de partituras com os arranjos feitos e da fonoteca de exercício do
Coral CCJE no período de vigência da Bolsa;
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10  -  Manter-se  atualizado  em  relação  às  tendências  e  inovações  tecnológicas  que
permitam maior interação com membros do coral.
Atribuições do bolsista – vaga 2 – Instrumentista/arranjador:
1 - Participar de Reuniões junto com a coordenação de Atividades culturais, propondo,
debatendo e executando cronograma para ensaios e apresentações do coral;
Elaborar  arranjos  corais,  para  execução  própria  e/ou  intercâmbio  de  partituras  com
outros corais;
2 - Participar dos Ensaio acompanhando o regente do Coral;
3 – Produzir arranjos para o conjunto de vozes da Praia Vermelha e da Ilha do Fundão;
4 – Estabelecer trocas com os regentes dos dois conjuntos, produzindo material sonoro
que possa ser repassados aos membros dos corais para estudos individualizado;
5 - Colaborar com os ensaiadores na orientação dos dois grupos de canto coral, como
instrumentista/arranjador e na escolha e seleção de obras, assim como nos arranjos e
adaptação de partituras;
6 -  Manter de forma transparente as pesquisas de orientação didática  apropriado ao
Coral CCJE;
7 - Manter em arquivo de partituras com os arranjos feitos e da fonoteca de exercício do
Coral CCJE no período de vigência da Bolsa;
8  -  Manter-se  atualizado  em  relação  às  tendências  e  inovações  tecnológicas  que
permitam maior interação com membros do coral.

Cronograma de seleção 

Período de inscrição 6 maio até 11 de maio de 2020.
Seleção do candidato 12 de maio de 2020
Divulgação dos resultados 13 de maio de 2020

Divulgação dos resultados: Através do site do CCJE (https://ccje.ufrj.br/).

Edital  vigente:  PIBIAC  37/2020

(https://xn--graduao-2wa9a.ufrj.br/images/_PR-1/Integracao-Academica-DIA/PIBIAC/

2020/Editais/Edital-PIBIAC-2020-aprovado-pelo-CEG.pdf).

Responsável pela bolsa: Waldelice Souza (CCJE).
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