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Concurso público para professor do Departamento de Artes Cênicas UFPB 2012 

CALENDÁRIO DE PROVAS 

Área de 
conhecimento 
e áreas afins 

n. de 
vaga

s 

Regime de 
trabalho 

Classe/ nível 
de ingresso 

Requisitos mínimos para posse 

Voz e 
sonoplastia 

01 
Dedicação 
exclusiva 

Adjunto 

O candidato deve preencher um dos três 
requisitos: 1- Ter Graduação em música e 
Mestrado e Doutorado em qualquer área ou; 
2- Ter Graduação e Mestrado em qualquer 
área e Doutorado em música ou; 3- Ter 
Graduação em qualquer área e mestrado em 
música e doutorado em qualquer área. 

Técnicas e 
Processos de 
Criação em 
Dança 

02 
Dedicação 
exclusiva 

Assistente 

Graduação em dança ou teatro ou artes 
cênicas e mestrado em qualquer área com 
ênfase em dança OU Graduação em qualquer 
área e mestrado em dança ou artes cênicas. 

Teoria e 
história da 
dança 

01 
Dedicação 
exclusiva 

Assistente 

Graduação em dança ou teatro ou artes 
cênicas e mestrado em qualquer área com 
ênfase em dança OU Graduação em história 
ou antropologia ou ciências sociais ou áreas 
afins e mestrado em dança ou artes cênicas. 

Técnicas 
somáticas e 
saúde 

01 
Dedicação 
exclusiva 

Assistente 

Graduação em educação física ou fisioterapia 
e mestrado em qualquer área com ênfase em 
dança OU Graduação em qualquer área e 
mestrado em educação física ou fisioterapia 
com ênfase em dança. 

Tradições e 
danças 
populares 

02 
Dedicação 
exclusiva 

Assistente 

Graduação em dança ou teatro ou artes 
cênicas e mestrado em qualquer área com 
ênfase na área de conhecimento do concurso 
OU Graduação em qualquer área e mestrado 
ou doutorado em dança ou artes cênicas. 

Dança 03 Dedicação Assistente Licenciatura em dança ou teatro ou artes 
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Educação exclusiva cênicas e mestrado ou doutorado em 
qualquer área com ênfase em dança OU 
Licenciatura em qualquer área e mestrado em 
dança, teatro ou artes cênicas. 

Técnicas 
Visuais para 
o espetáculo 
– figurino, 
iluminação, 
maquiagem, 
cenografia 
 
 

01 Dedicação 
exclusiva Adjunto 

Graduação em qualquer área, com produção 
comprovada de no mínimo 2 anos na área do 
concurso em figurino e/ou iluminação e/ou 
maquiagem e ou cenografia, com Doutorado 
em Artes Cênicas ou áreas afins. 

 


