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Ata da Reunião do Departamento de Música de Conjunto - 07 
 
Às quatorze horas do dia vinte e dois de dezembro de 2022, reuniu-se remotamente, através da 

plataforma Google Meet, o Departamento de Música de Conjunto da Escola de Música da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, estando presentes os professores Maria José Chevitarese de Souza Lima, que 

presidiu a reunião e os professores João Vidal, Marcelo Jardim, André Cardoso, Ernani Aguiar, Ivan 

Niremberg, Ana Paula da Matta , Juliana Melleiro Rheinboldt, tendo como pauta única a homologação 

das inscrições para o processo seletivo simplificado para a contratação temporária de pessoal – Edital n° 

885 de 14 de dezembro de 2022. Dando início à reunião, a professora Chevitarese passou a palavra ao 

professor João Vidal, que coordena o processo seletivo para a vaga de professor substituto de 

Transposição e Acompanhamento ao Piano. Para concorrer a essa vaga inscreveram-se quatro 

candidatos: Bruno de Carvalho Reis, Juan Pablo Martin, Juliana Coelho de Mello Menezes e Thalyson 

Rodrigues de Araújo. Após a análise dos documentos apresentados pelos candidatos, o Departamento 

de Música de Conjunto resolveu, por unanimidade, pela não homologação da inscrição de Bruno de 

Carvalho Reis, por não atender ao item 5.11 (pertinência dos títulos do candidato em relação a 

área/setor do PSS); pela não homologação da inscrição de Juan Pablo Martin por este não apresentar 

a documentação exigida no item 5.14 do Edital n° 885 de 14 de dezembro de 2022; e pela homologação 

das inscrições de Juliana Coelho de Mello Menezes e Thalyson Rodrigues de Araújo, uma vez que ambas 

atendem aos requisitos preconizados no Edital n° 885 de 14 de dezembro de 2022. Em seguida o 

departamento passou a análise da documentação dos candidatos inscritos para a vaga de professor 

substituto de Regência de Banda: Gabriel Dellatorre Figueiredo e Thiago Santos da Silva. Após a análise 

dos documentos apresentados pelos dois candidatos o Departamento de Música de Conjunto resolveu, 

por unanimidade, pela homologação das inscrições de Gabriel Dellatorre Figueiredo e Thiago Santos da 

Silva, uma vez que ambas atendem aos requisitos preconizados no Edital n° 885 de 14 de dezembro de 

2022. Nada mais havendo a tratar, eu, Maria José Chevitarese de Souza Lima, na qualidade de substituto 

eventual do chefe de Departamento de Música de Conjunto, lavrei a presente Ata que segue assinada por 

mim e aprovada pelo Departamento de Música de Conjunto.  

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2022 
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