
Processo Seletivo Novos Estudantes CEFART 2023

1a etapa de seleção para o Coral Infantojuvenil

Instruções e Procedimentos para gravação do vídeo previsto para a 1ª
Etapa:

A/O candidata(o) deverá gravar um vídeo com a execução do exercício musical

informado logo abaixo neste documento, sendo avaliada sua aptidão musical.

a) Exercício obrigatório a ser executado no vídeo da(o) candidata(o) na 1ª Etapa:
- Este exercício deve ser realizado com base na gravação-guia disponibilizada abaixo (e

também no formulário da 1ª Etapa), para o aprendizado por parte da(o) candidata(o).  
- O ÁUDIO-GUIA DO EXERCÍCIO pode ser acessado a partir deste link:
https://drive.google.com/file/d/1O4SJY9Wz9ztmDN7W1i10niMT4yCSKrgh/view?usp=s

haring

b) Instruções para a gravação do vídeo:

- A/O candidata(o) deverá se gravar posicionando-se no centro do enquadramento da

câmera, seja de webcam, do smartphone, ou de qualquer outro dispositivo que capture

sua imagem e som, de forma que seja possível visualizá-la(lo) perfeitamente realizando o

exercício. Busque um local com boa iluminação e sem barulhos.

- Durante a gravação do seu vídeo, é recomendado que a/o candidata(o) utilize essa

gravação-guia para manter a afinação e o ritmo presentes no áudio. Ou seja, a filmagem

deve ser realizada com o áudio-guia tocando ao fundo, em um nível de volume que, EM

NENHUM MOMENTO, sobressaia sobre a voz da(o) candidata(o).

c) Postagem e envio do vídeo:

- O vídeo produzido pela(o) candidata(o) deverá ser postado no Youtube (de

preferência na modalidade Não Listado) e seu link (endereço URL) deverá ser

compartilhado no formulário on-line que poderá ser acessado a partir de

segunda-feira, 28 de novembro de 2022, clicando em

https://forms.gle/u26aJJm42ckT8dcN7.

- O período para envio do vídeo gravado pela(o) candidata(o) será até às 23h59 do dia

09 de dezembro de 2022, não sendo aceito envio do vídeo fora deste prazo.

d) Critérios de avaliação:

- As/Os vídeos da(o)s candidata(o)s serão avaliados a partir dos critérios expressos a

seguir: Afinação - 50 pontos; Precisão rítmica - 30 pontos; Qualidade tímbrica

(colocação da voz) - 20 pontos. Nesta etapa, será considerado classificado a/o

candidata(o) que obtiver no mínimo 60 pontos.
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