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INSTRUÇÕES PARA O TESTE DE APTIDÃO (PASSO A PASSO) 

 

Goiânia, 01 de fevereiro de 2021. 

 

OBS: Leia, atentamente, todas as instruções contidas neste documento, pois 

nele estarão todas as informações para que o candidato realize o TESTE DE 

APTIDÃO para os cursos FIC/2021. 

O candidato deverá:  

1) Imprimir, preencher TODAS as questões da FICHA DE ENTREVISTA, 

assinar (para menores de idade – assinatura dos pais ou responsável 

legal), digitalizar e enviar, juntamente com o COMPROVANTE DE 

INSCRIÇÃO, para o e-mail psamusicabasileufranca@gmail.com. 

2) Ouvir atentamente os áudios nomeados como: 

a) REPRODUÇÃO MELÓDICA TESTE APTIDÃO 

b) REPRODUÇÃO RÍTMICA TESTE APTIDÃO 

3) Gravar um vídeo contendo a reprodução da melodia (cantar com as 

palmas) e a reprodução do ritmo (apenas palmas) que ouvir nos 2 (dois) 

áudios.  

4) Gravar, em seguida, um vídeo (pode ser no mesmo vídeo), contendo um 

trecho de uma música cantada (pode ser qualquer música, como por 

exemplo “Atirei o Pau no Gato”), com duração máxima de 20 segundos 

(não precisa cantar a música inteira). 

5) Após realizar as 3 gravações (em vídeo), o candidato deverá nomear o 

vídeo com seu nome completo e o instrumento escolhido para o curso 

FIC, gerar o link, compartilhar o vídeo (drive), liberar o acesso (permissão) 

e enviar para o e-mail psamusicabasileufranca@gmail.com, para que a 

banca examinadora possa avaliá-lo.  

mailto:psamusicabasileufranca@gmail.com
mailto:psamusicabasileufranca@gmail.com


                                                                                                                                                         

Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França 

Av. Universitária nº. 1.750, St. Leste Universitário, CEP: 74.605-010 – Goiânia-GO 

SITE: www.basileufranca.com.br       Telefone: (62) 3991-8954 / 3991-2654 / 3988-8954 

6) O candidato deverá enviar o vídeo contendo as 3 gravações até o dia 03 

de fevereiro de 2021, às 23h59. 

7) Enviar todos os anexos (ficha de entrevista devidamente preenchida, 

comprovante de inscrição, link da gravação (em vídeo) contendo as 

reproduções melódica e rítmica e a música cantada) em um único e-mail, 

sob pena de desclassificação do processo seletivo. 

8) Não serão apreciados os vídeos enviados fora do prazo determinado 

acima, estando o candidato sumariamente desclassificado da seleção. 

9) O candidato que não seguir TODAS as instruções acima estará 

automaticamente desclassificado da seleção. 

 

BOA SORTE! 

 

Coordenação de Música 

Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França 


