SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 23/2021
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA - SEDUC, no uso
de suas atribuições legais definidas pela Lei N° 8.496 de 28 de dezembro de 2018, na Lei nº. 6.691, de 25 de
setembrode 2009, considerando a necessidade de correção do Anexo V, itens 1, 4, 5, e quadro de conteúdos
para avaliação em Violino, faz saber que retifica o citado edital, datado de 13 de julho de 2021, que passa a
ter a seguinte redação:

ANEXO V
1.
Os candidatos deverão elaborar um plano de aula e distribuir uma cópia deste a cada
membro da banca. Essa regra é válida para os processos seletivos de todas as áreas e
disciplinas, práticas e/ou teóricas.
4. O candidato deverá cumprir rigorosamente as seguintes recomendações:
4.1. Chegar com 15 minutos de antecedência;
4.2. Permanecer na sala designada, evitando a locomoção pela instituição de ensino;
4.3. Ao terminar sua prova retirar-se com a maior brevidade do local de avaliação;
4.4. Evitar proximidade física com outros candidatos.

5. DOS CRITÉRIOS
5.2 A avaliação das disciplinas práticas ocorrerá em duas partes: 1ª parte: apresentação das
peças exigidas, 2ª parte: apresentação da aula discriminada no Anexo V.
5.5 O sorteio dos conteúdos a serem apresentados nas disciplinas Teoria Musical,
Estruturação Musical, Percepção/Regência Coral e Estruturação/Informática será
realizado pela Banca Examinadora antes da apresentação da aula.
5.6 É obrigatória a apresentação de plano de aula abordando os conteúdos sorteados das
disciplinas Teoria Musical, Estruturação Musical, Percepção/Regência Coral e
Estruturação/Informática e nas aulas previstas para as disciplinas práticas. Este plano
deverá ser elaborado e entregue em 03 (três) vias à Banca Examinadora, no dia da
apresentação;

ÁREA

VAGAS

Violino

02

CONTEÚDO DA
AVALIAÇÃO
 Romance para Violino e Piano
Op. 23 – Amy Beach;
 Apresentação de uma peça
solo de livre escolha;
 Execução da Sonata Piccola
in C major, D.C2, G. Tartini
(somente o 4º movimento –
Alegro);
 Aula: Metodologias do ensino
de Violino para os Cursos FIC e o
Curso Técnico.

