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LEIA ATENTAMENTE OS EDITAIS 36 E 37/2020 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO A SEGUIR PARA A REALIZAÇÃO DO 

TESTE DE APTIDÃO – ON-LINE: 

 

1. O processo de seleção será realizado no período de 01 de fevereiro a 03 de 

fevereiro de 2021. 

2. A coordenação da Área de Música disponibilizará, no site 

www.basileufranca.com.br  (somente no dia 01 de fevereiro de 2021) o 

arquivo em PDF contendo as orientações para a realização dos testes, bem 

como a ficha de entrevista (que deverá ser preenchida corretamente pelo 

candidato) e o link do vídeo para a avaliação dos testes de reprodução rítmica 

e melódica. 

3. Para a realização dos TESTES DE APTIDÃO, o (a) candidato (a) deverá 

ANEXAR O COMPROVANTE DE INSCRIÇAO, que se dará somente 

após a confirmação da secretaria da EFG Basileu França via e-mail, 

juntamente com  FICHA DE ENTREVISTA PREENCHIDA e o LINK DO 

VÍDEO (DRIVE) a ser compartilhado no dia da realização dos testes, para o 

e-mail: psamusicabasileufranca@gmail.com 

4. O processo seletivo tem caráter eliminatório, e será constituído em uma etapa 

a seguir: Teste de aptidão para alunos iniciantes em música constitui-se de: 

4.1 Entrevista (o candidato deverá preencher a ficha de entrevista com todas as 

perguntas  

4.2 Vídeo com a gravação dos exercícios para os seguintes testes: um teste de 

reprodução rítmica e um teste de reprodução melódica. Será 

disponibilizado para o candidato, no dia 01 de fevereiro de 2021, as 

gravações de um teste contendo uma melodia e um ritmo, que deverão ser 

repoduzidos pelo candidato. 

4.3 Execução de uma peça cantada à escolha do candidato. 

4.4 A coordenação da Área de Música disponibilizará, no site 

www.basileufranca.com.br  no dia 01 de fevereiro de 2021, o arquivo em PDF 

contendo todas as orientações para a realização dos testes, bem como a ficha de 

entrevista (que deverá ser preenchida corretamente pelo candidato) e os exercícios 
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de avaliação dos testes de reprodução melódica e reprodução rítmica, e a execução 

de uma peça de livre escolha. 

 

TESTE DE NÍVEL – ON-LINE: 

 

1. O processo de seleção será realizado no período de 01 de fevereiro a 03 de fevereiro 

de 2021. 

2. A coordenação da Área de Música disponibilizará, no site 

www.basileufranca.com.br  (somente no dia 01 de fevereiro de 2021) o arquivo 

em PDF contendo as orientações para a realização dos testes, bem como a ficha 

de entrevista (que deverá ser preenchida corretamente pelo candidato) e as 

partituras para os testes de solfejo e leitura rítmica. 

3. Para a realização dos TESTES DE NIVEL, o (a) candidato (a) deverá ANEXAR 

O COMPROVANTE DE INSCRIÇAO, que se dará somente após a 

confirmação da secretaria da EFG Basileu França via e-mail, juntamente com  

FICHA DE ENTREVISTA PREENCHIDA e o LINK DO VÍDEO (DRIVE) 

a ser compartilhado no dia da realização dos testes, para o e-mail: 

psamusicabasileufranca@gmail.com 

4. O processo seletivo tem caráter eliminatório, e será constituído em uma etapa a 

seguir: Teste de nivel para alunos naõ iniciantes em música constitui-se de: 

4.1 Entrevista (o candidato deverá preencher a ficha de entrevista com todas as 

perguntas  

4.2 Vídeo com a gravação dos exercícios para os seguintes testes: um teste de solfejo 

e um teste de leitura rítmica. Será disponibilizado para o candidato, no dia 01 

de fevereiro de 2021, as partituras do solfejo e do ritmo a ser reproduzido e 

enviado pelo candidato. 

4.3 Execução de uma peça cantada à escolha do candidato ( o candidato deverá enviar 

o link da gravação da peça livre escolha). 

4.4 A coordenação da Área de Música disponibilizará, no site 

www.basileufranca.com.br no dia 01 de fevereiro de 2021, o arquivo em PDF 

contendo todas as orientações para a realização dos testes, bem como a ficha de 

entrevista (que deverá ser preenchida corretamente pelo candidato), as partituras do 

solfejo e da leitura ritmica, e a execução de uma peça de livre escolha. 
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