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INSTRUÇÕES E CHAMADA PARA A PROVA PRÁTICA DE INSTRUMENTO MUSICAL

(Processo Seletivo 2022/1 -  Edital Nº 77/2021)

1. Todas/Todos as/os candidatas/candidatos inscritas/inscritos
homologadas/homologados para o Curso Técnico em Instrumento Musical
deverão realizar a Prova Prática de Instrumento Musical (PPrat), conforme as
instruções constantes neste documento e no item 5 do Edital nº 077/2021.

2. Assista ao vídeo com orientações e dicas para a realização da PPrat acessando o
link a seguir: https://youtu.be/AiiDCi78jgs .

3. O e-mail informando o link para acesso do vídeo para a prestação da PPrat
deverá ser enviado entre 10 de novembro a 16 de novembro de 2021.

4. A/O candidata/candidato deverá realizar a PPrat no instrumento escolhido na
inscrição:

I. flauta doce; ou
II. flauta transversal; ou

III. teclado; ou
IV. violão.

5. A PPrat será realizada de modo não presencial e assíncrono, através de envio de
link para vídeo conforme instruções constante no edital.

6. A PPrat irá avaliar a técnica, a expressividade, a sonoridade e a rítmica das/dos
candidatas/candidatos ao executar uma ou mais músicas no instrumento de
formação, por meio dos seguintes critérios:
I. técnica: postura, digitação, posição e uso correto de mãos e dedos, articulação,

afinação(para candidatas/candidatos à flauta doce, flauta transversal e violão);
respiração e uso do ar (para candidatas/candidatos à flauta doce e flauta
transversal);

II. expressividade: fraseado, fluidez na execução, condução melódica, uso
adequado da dinâmica, articulação e andamento;

III. sonoridade: qualidade do som;
IV. rítmica: fluência e precisão rítmica, pulso e andamento.

7. Para realizar a PPrat, a/o candidata/candidato deverá enviar e-mail para
tecnico.instrumentomusical@poa.ifrs.edu.br com o ASSUNTO “Prova Prática de
Instrumento Musical - [nome_do_instrumento_de_formação]”. No lugar do
[nome_do_instrumento_de_formação] deve constar flauta doce ou flauta
transversal, ou teclado, ou violão, conforme a escolha do instrumento realizada
pela/pelo candidata/candidato. No corpo da mensagem deverá constar:
I. Nome completo da/do candidata/candidato
II. Tipo do documento de identificação válido (o mesmo informado na inscrição).
III. Número do documento de identificação válido (o mesmo informado na
inscrição).
IV. link para vídeo no qual a/o candidata/candidato realiza a PPrat.
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8. O e-mail deverá chegar na caixa postal do endereço eletrônico
tecnico.instrumentomusical@poa.ifrs.edu.br até às 23h59min do dia 16 de
novembro de 2021.

9. O vídeo da PPrat da/o candidata/candidato deverá estar hospedado na plataforma
YouTube e configurado como vídeo “não listado”.

10. O vídeo deverá conter a identificação da/o candidata/candidato e a execução
musical, de acordo com o seguinte:

I.Para a identificação, a/o candidata/candidato deverá aproximar da câmera seu
documento de identificação válido (o mesmo utilizado na inscrição) por, pelo
menos, 05 (cinco) segundos de cada lado (frente e verso), de modo que seja
possível, pelo vídeo, ler as informações e visualizar a foto do documento. Em
seguida, a/o candidata/candidato deverá aproximar da câmera seu rosto ao
lado de sua foto no documento de identificação válido (o mesmo utilizado na
inscrição) por, pelo menos, 05 (cinco) segundos, de modo que seja possível,
pelo vídeo, comparar as feições da/do candidata/candidato com as do
documento.

II. Para a execução musical, a/o candidata/candidato deverá tocar uma ou mais
peças musicais de sua livre escolha no instrumento. Serão aceitas peças de
qualquer estilo musical (ex.: clássico, popular, barroco, choro, blues, etc.).
Poderão ser tocadas músicas completas ou trechos de músicas. As músicas
deverão ser apresentadas somente pela/pelo candidata/candidato, não podendo
haver participação de outra/o executante musical ou gravação. O uso de partitura
é opcional.

11. O vídeo deverá ter a duração total de, no máximo, 08 (oito) minutos, incluindo a
identificação e a execução musical.

12. A seguir consta a relação dos candidatos que devem prestar a Prova Prática de
Instrumento Musical:

INSCRIÇÃO NOME INSTRUMENTO

55.231122 GEDA MARIA SILVA DIAS FLAUTA TRANSVERSAL

55.232872 ALANA MILESKI SANTOS TECLADO

55.232690 ANA GEORGEA SEVERO FLORES TECLADO

55.235750 ANTONIA DE ANTONI MARTINS TECLADO

55.229713 BERNARDO JACQUES DOS SANTOS TECLADO
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55.223791 EDUARDO KISZEWSKI BATISTA TECLADO

55.227656 EMILLY SOARES DE OLIVEIRA TECLADO

55.229624 LUA RODRIGUES DA ROSA TECLADO

55.232257 BRUNO DE SOUZA CARVALHO VIOLÃO

55.224310 FELIPE MAIRESSE DE CASTRO VIOLÃO

55.233708 GUSTAVO TURCZINSKI OLIVEIRA VIOLÃO

55.233520 IGOR VIEGAS NUNES VIOLÃO

55.227887 ISADORA HENRIQUE OBEROFFER VIOLÃO

55.235020 ISAÍAS CAMARGO MOREIRA VIOLÃO

55.226313 KAUANE PALMA XAVIER VIOLÃO

55.235800 LUCAS MACHADO CHITTONI VIOLÃO

55.231711 LUCCA SEFFERIN VIOLÃO

55.235137 MARIA EDUARDA LAMBRECHT MULLER VIOLÃO

55.225080 NICOLAS DA SILVA SOARES VIOLÃO

55.236248 NICOLAS FERREIRA DE CASTRO VIOLÃO

55.233126

RODRIGO HERNANI DO PRADO SANTA

MARIA VIOLÃO

55.232664 YULRIC BHRANDOW POBLETE LIMA PECK VIOLÃO
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