Edital da “Audição Seletiva” para preenchimento de vagas de cantor do grupo
vocal “Octo Voci” da EMUFRN
As comissões artística e administrativa, na condição de gestoras do grupo vocal Octo
Voci (projeto de extensão da Escola de Música da UFRN) promovem “Audição Seletiva”
para preenchimento das vagas de cantor do respectivo grupo, sendo a comissão
organizadora a responsável pelo desenvolvimento administrativo da “Audição Seletiva
2017”.
1. A Audição Seletiva a que se refere o presente Edital designa-se, ao preenchimento
das vagas para cantor no quadro do grupo vocal OCTO VOCI.
1.1 Serão alvo deste edital os naipes de TENOR (1 vaga) e BAIXO (1 Vaga).
1.2 Os cantores interessados em compor o grupo supracitado deverão submeterse a “Audição Seletiva” e ter sido considerado aprovado no referido processo.
2. Das Inscrições:
2.1 As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas no sítio da escola de
música da UFRN www.musica.ufrn.br, onde estará disponibilizado o formulário
para a inscrição, a partir da divulgação deste edital até o dia 07/03/2017.
2.2. Estarão aptos a se inscrever para a audição seletiva: alunos, funcionários e
docentes da UFRN, bem como comunidade externa.
3. A audição será realizada na Escola de Música da UFRN, nos dias 11 e 18 de março
de 2017, sendo obrigatória a participação dos candidatos nos respectivos dias e
horários.
3.1. Os horários da audição serão das 13h às 17h nos dias 11 e 18 de março de
2017;
3.2. A decisão avocada pela comissão julgadora é definitiva, contra a qual não
caberá recurso.
4. O programa da “Audição Seletiva” é composto de:
4.1.Excertoespecífico da obra Pot-pourri de Rita Lee, Arranjo de Paulo Cardoso;
(obra disponibilizada para download no site www.musica.ufrn.br);
4.2. Uma obra disponibilizada no momento da audição;
4.3. Uma peça popular de livre escolha cantada à capella;
Obs.: Cada candidato deverá cantar no momento da audição peça popular de livre escolha. Deste
modo, fica inteiramente a cargo do candidato a escolha da peça.

5. A comissão julgadora da Audição seletiva será composta pelo diretor musical,
preparadora vocal, preparador corporal e demais integrantes do grupo Octo Voci,

5.1. O processo seletivo será gravado em modalidade audiovisual apenas para fins
avaliativos.
6. Das condições de efetivação no grupo vocal Octo Voci
6.1 Participar da “Audição Seletiva 2017” e ter sido considerado aprovado.
6.2. Ter disponibilidade nos horários de ensaios e apresentações;
6.2.1. O Grupo Vocal Octo Voci ensaia:
 Terças das 19h30 às 21h30
 Sábados das 13 às 16 horas
 As apresentações serão definidas de acordo com a demanda solicitada
ao grupo
7. Do Resultado
7.1 O Resultado deste Processo Seletivo será divulgado no site da Escola de
Música da UFRN (www.musica.ufrn.br), nas mídias sociais do grupo Octo Voci e
nos contatos disponibilizados pelo candidato considerado aprovado;
7.2 O Resultado será divulgado no dia 20 de Março de 2017:
7.3. Os candidatos aprovados deverão se apresentar ao ensaio no dia 25 de março
de 2017

Disposições Finais
O correto preenchimento da ficha de inscrição e a veracidade dos dados fornecidos são
de inteira responsabilidade do candidato. O ato de submissão da ficha de inscrição
significa o completo conhecimento e concordância do candidato ou seu responsável legal
em relação às normas contidas neste Edital.
O Grupo Vocal Octo Voci não se responsabiliza por problemas na inscrição via internet,
motivadas por falhas de comunicação ou congestionamento das linhas de comunicação
que venha a impossibilitar a transferência e o envio ou recebimento de dados e
comunicações referentes a este Processo Seletivo.
As atividades serão desenvolvidas dentro do projeto de extensão Octo Voci Temporada
2017 – EMUFRN em caráter voluntário.
Mais informações e detalhes sobre o Processo Seletivo estão disponíveis no site da Escola
de Música da UFRN (www.musica.ufrn.br), onde também se encontram as ferramentas
para Comunicação com a equipe de administração do Octo Voci.

Comissão Organizadora

