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EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS - “FILARMÔNICAS EM COMUNIDADE” 

 
O projeto de extensão da Escola de Música “Filarmônicas em Comunidades”, pertencente ao Programa 
Vizinhança “A universidade nas comunidades: ampliação interdisciplinar nas ações de assistência técnica 
de arquitetura, em Calabar e Alto das Pombas, Salvador-Bahia”, torna público a inscrição para seleção de 
dois bolsistas para atuarem em diferentes Planos de Trabalho (“A” e “B”). 
1. Procedimentos e critérios:  
A seleção se dará por meio de três provas, entrevista e análise de currículo que comprovem habilidades 
musicais e didáticas distintas para cada Plano de Trabalho. Para cada um dos cinco itens mencionados, 
será emitida uma pontuação. Será selecionado para cada Plano o candidato que obtiver a maior 
pontuação, desde que acima de 5,0 pontos. 
2. Inscrição: 
Enviar solicitação de inscrição, com os dados abaixo, para jlsbarbosa@hotmail.com, até dia 30/06/2014: 

a. Nome completo;  
b. Contato: email e números de telefone; 
c. Currículo. 

3. Data e local das provas de seleção 
a. Data e horário: 01 de julho de 2014, 08h00min; 
b. Local: Escola de Música da UFBA, Rua Araújo Pinho, 58, Canela, Salvador, BA. 

4. Itens de Seleção 
a. Para os dois planos de trabalho 

i. Prova oral sobre habilidade para ensinar teoria e leitura de música coletivamente – (2,5 pontos); 
ii. Entrevista (2,0 pontos); 
iii. Pertinência do currículo - (1,0 pontos). 

b. Para o Plano de Trabalho “A” 
i. Prova de habilidade para tocar flautas doces soprano e contralto por meio da apresentação de 

uma obra musical em cada instrumento [não mais que 5 minutos ao total] – (2,5 pontos); 
ii. Prova oral de habilidades para ensinar flautas doces soprano e contralto com a pedagogia 

coletiva de ensino de instrumentos musicais – (2,5 pontos). 
c. Para o Plano de Trabalho “B” 

i. Prova de habilidade para tocar violão e cavaquinho por meio da apresentação de uma obra 
musical em cada instrumento – (2,5 pontos); 

ii. Prova oral de habilidades para ensinar instrumentos de cordas com a pedagogia coletiva de 
ensino de instrumentos musicais – (2,5 pontos). 

5. Condições para receber a bolsa 
a. Ser estudante de curso de graduação da UFBA; 
b. Possuir coeficiente de rendimento maior ou igual a 6,0; 
c. Não acumular esta bolsa a alguma outra de programas oficiais da UFBA ou de outra universidade. 

6. Geral 
Para casos aqui não tratados, a banca examinadora é soberana para decidir e encaminhar. 
7. Contato 
Joel Barbosa: jlsbarbosa@hotmail.com ou (71) 8808-1111 
 

Salvador, 20 de junho de 2014. 
 

 
Joel Luis da Silva Barbosa 

Coordenador do Projeto Filarmônicas em Comunidade 
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