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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
EDITAL SEPLAG/SEE Nº. 02/2014, de 24 de novembro de 2014 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA CARREIRA DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DO 
QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, PARA ATUAR EM CONSERVATÓRIOS 
ESTADUAIS DE MÚSICA DE MINAS GERAIS. 
 

CARACTERÍSTICAS DA PROVA PRÁTICA 
 

Cargo: Professor de Educação Básica – PEB Nível I – grau A  

Área de Atuação: Regência / Música 

Características das Provas Práticas / Habilidades requeridas  Duração 

O candidato deverá fazer exposição didática para a banca, com base no plano de aula, sobre o 

desenvolvimento do trabalho de regência (coral ou de grupos instrumentais) para estudantes 

iniciantes e de nível intermediário, a partir de uma peça de livre escolha (padrão coral SATB ou 

para grupo instrumental) que deverá ser preparada para regência. Deverá também apresentar 

uma peça instrumental de livre escolha ao piano ou outro instrumento harmônico. Deverá 

disponibilizar à banca uma cópia de cada uma das peças de livre escolha. Será realizada também 

leitura vocal a primeira vista de um trecho musical. A banca poderá solicitar trechos específicos 

das peças apresentadas. 

20 minutos 

 
 

Cargo: Professor de Educação Básica – PEB Nível I – grau A   

Área de Atuação: Instrumentos 

Características das Provas Práticas / Habilidades requeridas  Duração 

O candidato deverá fazer exposição didática para a banca, com base no plano de aula, sobre 

ensino individual e prática de conjunto para estudantes iniciantes e de nível intermediário,  a 

partir de uma peça de livre escolha que deverá ser executada ao instrumento para o qual o 

candidato se inscreveu. O candidato deverá disponibilizar à banca uma cópia da partitura da 

peça instrumental de livre escolha. Será realizada também uma leitura a primeira vista de um 

trecho musical para seu instrumento. A banca poderá solicitar trechos específicos das peças 

apresentadas. 

20 minutos 

 
 

Cargo: Professor de Educação Básica – PEB Nível I – grau A   

Área de Atuação: Artes Cênicas 

Características das Provas Práticas / Habilidades requeridas  Duração 

O candidato deverá fazer uma exposição didática para a banca, com base no plano de aula, 

demonstrando conhecimento e metodologia específica, tendo como base o seguinte tema: 

“como conduzir um grupo de alunos de curso de teatro (iniciante) utilizando elementos de 

improvisação, de jogo teatral e jogo dramático”. 

20 minutos 

 
 

23.12.2014 

 

 


