
 
CORO ANGELORUM  

BASÍLICA SANTUÁRIO DE NAZARÉ 

I EDITAL DE SELEÇÃO DE NOVOS CORALISTAS 2020 
O Coro Angelorum torna público o primeiro processo de seleção para a admissão de novos coralistas que 
integrarão o naipe de vozes femininas e masculinas. Este coral é vinculado à Basílica Santuário de Nazaré 
com o objetivo principal de servir nas celebrações litúrgicas dentro e fora da Paróquia de Nazaré, bem 
como em recitais e demais apresentações. O grupo é confessional e se identifica como Coro Católico 
que exerce trabalho musical de natureza voluntária (não remunerada). 

 
DA INSCRIÇÃO 
Para a seleção, os candidatos devem atender aos seguintes critérios: 
1)   Ter idade a partir de 18 anos. 
2) Atender os pré-requisitos musicais e vocais necessários para a ocupação da vaga, demonstrando 
habilidade vocal para cantar linhas melódicas variadas. 
3) Ter disponibilidade de horas semanais, que serão distribuídas da seguinte forma: 
a) Sábados, de 08h00 às 12h00; 
b) Domingos, a partir de 09h00; 
c) Dias de semana: quando necessário, à noite, para aulas de canto, preparação do repertório, 

apresentações, ensaios extras, reuniões, entre outros. 
4) Pela    natureza do grupo, o candidato deverá se identificar como professante do catolicismo, haja 

vista que participará de missas entre outros eventos e celebrações que compõe a religião católica.  
5) Participar assiduamente das atividades previstas no plano de ensaio, estudo individual e 

apresentações do Coro. 
6) Ter disponibilidade para viagens, quando for necessário e solicitado. 

 
 
Para inscrever-se, o interessado deverá preencher o formulário disponível no endereço eletrônico: 
https://coroangelorum4.webnode.com/inscricao/ exclusivamente no período das 08h00 do dia 09/01/2020 
(quinta-feira) até as 23h59 do dia 16/01/2020 (quinta-feira).  
Após inscrito, o candidato deve comparecer à audição para seleção, que será realizada no dia 
18/01/2020 (sábado) de 08h00 às 11h00 na Sala de Atendimento, por ordem de chegada, localizada no 
interior da Basílica Santuário de Nazaré, Av. Nª Sra. de Nazaré, 1300 - Nazaré, Belém - PA, 66040-141. 
 
DAS VAGAS 
Serão ofertados diferentes números de vagas por naipes: (3) soprano, (3) contralto, (4) tenor e (3) baixo. 
Totalizando 13 (treze) vagas, 06 (seis) para vozes femininas e 07 (sete) para vozes masculinas.  
Obs.: As vagas podem não ser preenchidas totalmente, conforme critério de avaliação dos responsáveis. 
 
DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
Para a seleção de vozes, o candidato: 
a) Deverá apresentar RG para comprovação da inscrição; 
b) Realizará exercício de vocalize, que será solicitado em audição; 
c) Cantará duas canções: Uma de livre escolha e outra canção católica para ser entoada na entrevista 
individual pelo candidato; 
d) Deverá cantar acappella (sem acompanhamento instrumental); 
e) Será entrevistado acerca de sua disponibilidade, vivência musical e outros; 
 
 



 
Obs.: 
1. As canções não precisam ser executadas de memória, de modo que os candidatos podem levar letras ou 

partituras para serem utilizadas. 
2. A audição se realizará por ordem de chegada, em horário e local informados na seção acima. 
3. O candidato que chegar após o horário das audições será automaticamente eliminado. 

 
DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 
Serão avaliados os seguintes critérios: 
1) Aptidão musical; 
2) Extensão vocal; 
3) Percepção auditiva; 
4) Afinação e Dicção; 
5) Disponibilidade para participar dos ensaios e demais atividades. 
 
RESUMO DE DATAS E PRAZOS 
Inscrições: 08h00 do dia 09/01/2020 (quinta-feira) até as 23h59 do dia 16/01/2020 (quinta-feira), por meio 
de preenchimento de formulário com endereço eletrônico: https://coroangelorum4.webnode.com/inscricao/  
Data e local da seleção: 18/01/2020 (sábado) de 08h00 às 11h00, por ordem de chegada, na Sala de 
Atendimento localizada no interior da Basílica Santuário de Nazaré, Av. Nª Sra. de Nazaré, 1300 - Nazaré, 
Belém - PA, 66040-141. 
Resultados: Dia 22/01/2020 (quarta-feira) nas páginas oficiais do Coro (Facebook: Coro Angelorum 
Basílica Santuário de Nazaré e Instagram: @coroangelorumoficial). 
Início das atividades: dia 25/01/2020 (sábado) em horário a ser informado. 
 
DO RECURSO 
Considerando a natureza do presente processo seletivo, não caberá qualquer espécie de recurso. 

 
 
 
 
 
 
 

Belém, 09 de janeiro de 2020. 
 
 

 
 

Tereza Mônica Lima Cruz 
Direção e Regência 

 
 

 
 

Ana Cristina Moura Viana 
Coordenação Geral  

 


