
 
 
 
 

                                       EDITAL Nº 006/2017 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017 – ITEGO DE ARTES BASILEU FRANÇA 
                                                 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS – CLT 

  
        ANEXO III – DA ENTREVISTA 

 

CÓD. Cargo Modalidade/Tema 

200 Instrumentotecário - Identificação e manuseio de instrumentos, conhecimento de cabos e equipamentos de som. 

201 
Assistente 

Administrativo - 
Dança 

- Entrevista 

202 
Assistente 

Administrativo - 
Secretaria 

- Entrevista 

203 
Inspetor de 
Orquestra 

- Orquestra Sinfônica: Sua história e seus Instrumentos 
 

Aula expositiva de 5 minutos com plano de aula impresso em  03 vias. 

204 Design 

- Apresentação de portfólio impresso ou digital com pleo menos 3 peças criadas pelo 
candidato. 

 
-Entrevista 

205 Motorista - Entrevista 

206 Montador 
- Avaliação prática : Montar e  desmontar uma Orquestra Sinfônica. Mostrar como transportar 

adequadamente os instrumentos em caso de viagem. 

207 Professor - Teatro 

Tema 1 : Os conceitos de iluminação cênica aplicados aos projetos artísticos; 
Tema 2 : Metodologia do ensino aplicada à Iluminiação Cênica; 
Tema 3 : Projetos de Iluminação Cênica: teoria à práticas 
 

Aula expositiva de 20 min com plano de aula impresso em  03 vias 
O candidato deverá escolher apenas um dos temas para sua aula 

208 Professor de Dança  

Tema 1 : A interdisciplinaridade na promoção do desenvolvimento de processos visuais, 
estéticos, contemporâneos na montagem do TCC. 
Tema 2: A história do Ballet através dos séculos 
Tema 3 : Leis de incentivo a cultura, mecanismos e fundamentos do SNC – Sistema Nacional 
de Cultura  

 
Aula expositiva de 20 min com plano de aula impresso em  03 vias 
O candidato deverá escolher apenas um dos temas para sua aula 

 

209 Professor de Dança 

Tema 1 : Aula de dança/educação que privilegiam os elementos constitutivos da dança no que 
se refere aos planos ou níveis : alto, médio e baixo; 
Tema 2 : Aula de dança/educação que privilegiem os elementos constitutivos da dança no que 
se refere ao contato e improvisação; 
Tema 3 : Aula de dança/educação que privilegiem os elementos constitutivos da dança no que 
se refere às ações de torcer, leve e pesado, pressionar. 
 

Aula expositiva de 20 min com plano de aula impresso em  03 vias 

 

Edital do Processo Seletivo Simplificado CEGECON 06/2017 – ITEGO  DE ARTES BASILEU FRANÇA  

 



 
 
 
 

O candidato deverá escolher apenas um dos temas para sua aula 

210 
Professor Dança - 

Ballet 
 

Tema 1 : Desenvolvimento de aula prática de Ballet Clássico para alunos de 06 a 09 anos, 
discorrendo sobre a importância de cada exercício; 
Tema 2 : Desenvolvimento de aula de Teoria do Ballet Clássico para alunos de 06 a 09 anos; 
Tema 3 : Desenvolvimento de aula prática de Técnica de Ponta para alunos de 12 anos acima, 
discorrendo sobre a importância de cada exercício. 
 

Aula expositiva de 20 min com plano de aula impresso em  03 vias 

O candidato deverá escolher apenas um dos temas para sua aula 
 

211 
Professor Dança - 

Pilates 
 

Tema 1 : Desenvolvimento de aula prática de Eficiência Física para alunos de 14 anos acima, 
discorrendo sobre a importância de cada exercício; 
Tema 2 : Desenvolvimento de aula de Pilates para alunos de 14 anos acima; 
Tema 3 : Desenvolvimento de aula de Anatomia Aplicada a Dança para alunos de 14 anos 
acima. 
 

Aula expositiva de 20 min com plano de aula impresso em  03 vias 
O candidato deverá escolher apenas um dos temas para sua aula 

212 
Professor Dança - 
Contemporânea 

 

Tema 1:  Desenvolvimento de aula prática de práxis da Dança Moderna e Contemporânea 
para o Curso Técnico em Ballet Clássico e Dança Contemporânea. 
Tema 2: Desenvolvimento de aula prática de Dança Contemporânea para alunos 12 anos 
acima; 
Tema 3 : - Desenvolvimento de coreografia contemporânea baseada num tema atual a 
escolher, utilizando as técnicas de dança contemporânea 
 

Aula expositiva de 20 min com plano de aula impresso em  03 vias 
O candidato deverá escolher apenas um dos temas para sua aula 

 
 

213 
Professor de Música - 

Canto 

Tema 1: As características vocais do canto erudito em relação ao canto popular; 
Tema 2 : A fisiologia  do canto erudito; 
Tema 3:  Abordagem da técnica vocal aplicada à ópera para alunos de nível avançado. 
 

Aula expositiva de 20 min com plano de aula impresso em  03 vias 
O candidato deverá escolher apenas um dos temas para sua aula 
Executar uma peça de livre escolha e uma leitura a primeira vista apresentada pela 
banca examinadora 

214 
Professor de Música - 

Correpetição 

Tema 1 : A formação do pianista correpetidor   - Aspectos técnicos e metodológicos; 
Tema 2 : A percepção do pianista correpetidor perante o solista; 
Tema 3 : A importância da preparação e do papel do pianista para a execução musical. 

 
Aula expositiva de 20 min com plano de aula impresso em  03 vias 
O candidato deverá escolher apenas um dos temas para sua aula 
Executar uma peça de livre escolha e uma leitura a primeira vista apresentada pela 
banca examinadora 

215 
Professor de Música 

– Viola Sinfônica 

Tema 1: O ensino coletivo dos instrumentos de corda: reflexão e prática; 
Tema 2 : O ensino coletivo de viola sinfônica para crianças: análise de métodos e dinâmicas; 
Tema 3: O ensino coletivo da Viola Sinfônica como instrumento de musicalização para 
crianças de 07 a 10 anos. 

 
Aula expositiva de 20 min com plano de aula impresso em  03 vias 
O candidato deverá escolher apenas um dos temas para sua aula 
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Executar uma peça de livre escolha e uma leitura a primeira vista apresentada pela 
banca examinadora 

 

216 
Professor de Música - 

Harpa 
 

Tema 1 - A importância da prática de orquestra para o desenvolvimento técnico musical dos               
alunos iniciantes de harpa sinfônica; 
Tema 2 -  A iniciação à harpa voltada a crianças e adolescentes entre 12 e 16 anos; 
Tema 3 – Sistemas computacionais disponíveis na Internet, destinados ao suporte de            
atividades mediadas pelas tecnologias de informação e comunicação no ensino de Música. 
 

Aula expositiva de 20 min com plano de aula impresso em  03 vias 
O candidato deverá escolher apenas um dos temas para sua aula 
Executar uma peça de livre escolha e uma leitura a primeira vista apresentada pela 
banca examinadora 

217 
Professor de Música - 

Violino 
 

Tema 1 -  O ensino coletivo dos instrumentos de corda: reflexão e prática; 
Tema 2 -  O ensino coletivo de violino para crianças: análise de métodos e dinâmicas; 
Tema 3 – O ensino coletivo de violino como instrumento musicalizador para crianças de 07 a                
10 anos. 
 

Aula expositiva de 20 min com plano de aula impresso em  03 vias 
O candidato deverá escolher apenas um dos temas para sua aula 

Executar uma peça de escolha e uma leitura a primeira vista apresentada pela banca 
examinadora 

218 
Professor Artes 

Visuais - Cartonagem 
 

Tema 1 : Ministrar aula prática na produção de um kit para escritório com suporte sustentável 
Tema 2 : Ministrar aula prática na produção de uma caixa de costura utilizando matéria-prima 
de papel sustentável 
Tema 3 : Ministrar aula prática na produção de uma bandeja com suporte de papel 
sustentável 
 

Durante aula prática o candidato deverá demonstrar sua habilidade técnica para 
alunos a partir de 18 anos. 
O candidato ficará responsável em levar todo o material para ministrar sua aula. 
O candidato deverá apresentar no momento da avaliação de desempenho didático, 
no mínimo (3) produções em cartonagem de sua autoria. Este material será 
devolvido para o candidato 
Aula expositiva de 20 minutos com plano de aula impresso em 03 vias. 
O candidato deverá escolher apenas um dos temas para sua aula. 

219 

Professor Artes 
Visuais  - Ateliê de 
Pintura e Desenho 

 

Tema 1 : Ministrar aula prática sobre como desenvolver técnicas tradicionais de pintura a óleo 
e ou acrílica na temática de uma cena urbana; 
Tema 2 : Ministrar aula prática sobre como desenvolver técnicas tradicionais de pintura a óleo 
e ou acrílica, aplicadas no estudo da natureza morta. 
Tema 3 : Ministrar aula prática sobre como desenvolver técnicas tradicionais de pintura a óleo 
e ou acrílica, aplicadas no estudo da paisagem. 
 

Durante aula prática o candidato deverá demonstrar sua habilidade técnica para 
alunos a partir de 14 anos. 
O candidato ficará responsável em levar todo o material para ministrar sua aula. 
O candidato deverá apresentar no momento da avaliação de desempenho didático, 
no mínimo (3) produções  de sua autoria. Este material será devolvido para o 
candidato 
Aula expositiva de 20 minutos com plano de aula impresso em 03 vias. 
O candidato deverá escolher apenas um dos temas para sua aula. 

  
Goiânia/GO, 21 de novembro de 2017. 
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Comissão do Processo Seletivo Simplificado 
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