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ACADEMIA ORQUESTRA OURO PRETO – EDITAL DE SELEÇÃO

A Orquestra Ouro Preto anuncia processo de audição para preenchimento de vagas para sua Academia Profissionalizante 
para o ano de 2019, a ocorrer nos dias 24 e 25 de fevereiro, quando serão oferecidas as seguintes vagas:

 Violino  09 vagas
 Viola  04 vagas
 Violoncelo 04 vagas
 Contrabaixo 02 vagas

1. IDEOLOGIA DO PROJETO 

A Academia Orquestra Ouro Preto é uma escola para desenvolvimento de jovens talentos por meio da prática orquestral.

Contemplando 2 ensaios semanais (1 naipe e 1 tutti) e 4 concertos públicos anuais, a Academia, sediada em Belo Horizonte, 
pretende desenvolver músicos que já possuem um certo nível de conhecimento em seu instrumento, para emergir na prática da 
música em conjunto, a partir do conceito de excelência e versatilidade que tem dado destaque à própria Orquestra Ouro Preto.

Como principais pilares de formação, destacamos:

 . Desenvolvimento técnico musical;
 . Desenvolvimento da prática de execução em público;
 . Trabalhar a ansiedade na performance;
 . Conceituação dos determinantes da sonoridade em instrumentos de cordas;
 . Ferramenta didático-pedagógica para músicos e professores;
 . Desenvolvimento de repertório especifico da Orquestra Ouro Preto;
 . Formação de uma “rede de comunicação e desenvolvimento” entre todos os participantes. 

        
2. IDADE NECESSÁRIA AOS CANDIDATOS

● De 18 a 28 anos 

3. INSCRIÇÕES 

Os interessados deverão efetuar as inscrições, no período de 1º de fevereiro a 15 de fevereiro, pelo e-mail
academia@orquestraouropreto.com.br. As inscrições serão confirmadas pelo e-mail informado na ficha de inscrição.
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Documentos necessários:

 . Ficha de inscrição devidamente preenchida (última página deste documento); 
 . Cópia da carteira de identidade;
 . Carta de recomendação do professor. 

Importante: não serão consideradas as inscrições efetuadas após os prazos estabelecidos acima.

4. SOBRE O LOCAL DE ENSAIOS E AUDIÇÕES

A Academia Orquestra Ouro Preto é sediada em Belo Horizonte. Sendo assim, todos os ensaios e audições serão realizadas 
nesta cidade, em local e horários que serão informados a todos os músicos e postulantes

5. VALOR DA BOLSA 

Será ofertada aos aprovados uma bolsa no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, a ser depositada em conta 
mediante a emissão de Nota Fiscal individual, podendo ser a categoria MEI (Microempreendedor Individual).

6. DATAS DAS AUDIÇÕES

Dias 24 de fevereiro (domingo) e 25 de fevereiro (segunda-feira) de 2019, em Belo Horizonte.

7. LOCAL DA AUDIÇÃO 

O candidato será notificado por e-mail da data, horário e local da audição. As audições serão realizadas em Belo Horizonte.

8. HORÁRIOS 

Os horários das audições serão comunicados individualmente, através do e-mail informado na ficha de inscrição. Todos os 
candidatos deverão apresentar-se no local das audições 30 minutos antes do horário marcado. 

9. REPERTÓRIO EXIGIDO

O candidato deverá executar 02 (duas) peças ou movimentos de livre escolha dentro da literatura do instrumento, sendo 
exigido que os movimentos sejam contrastantes, ou seja, um movimento mais lento e um movimento mais movido. 

A Banca poderá suspender a execução quando achar necessário.
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10. DAS APROVAÇÕES

Os aprovados pela banca examinadora serão classificados em ordem, da seguinte maneira: 

 . Aprovados
 . Lista de espera
 . Reprovados

Os nomes constantes na lista de espera da Academia poderão ser chamados em caso de desistência ou desligamento de um 
candidato aprovado.

11. DO DESLIGAMENTO DA ACADEMIA

O desligamento das atividades da Academia Orquestra Ouro Preto se dará sob a observância das seguintes situações:
 
 . Não atendimento aos horários das atividades previstas pela Academia;
 . Não comparecimento aos horários das atividades previstas pela Academia;
 . Não comprometimento com as atividades da Academia;
 . Não possuir frequência acima de 85% das atividades.
 . Não atendimento aos critérios artísticos da Academia.

Outros casos serão analisados pela Comissão Artística da Orquestra Ouro Preto.

12. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Os candidatos aprovados serão bolsistas e participarão do Projeto Academia Orquestra Ouro Preto por um período de 
10 (dez meses), sendo de março a dezembro de 2019.

Lembramos que o candidato será notificado por e-mail da data, horário e local da audição. 

Ao assinar a ficha de inscrição, o candidato confirma ter conhecimento e estar de acordo com todas as condições exigidas 
para participar da audição e da Academia.

Os candidatos que não receberem a confirmação de sua inscrição até o dia 20 de fevereiro deverão entrar em contato com 
a Orquestra Ouro Preto pelo telefone (31) 3551-1228 ou pelo e-mail academia@orquestraouropreto.com.br.

O Instituto Ouro Preto se reserva o direito de não preencher o total de vagas oferecidas. 

As audições serão filmadas para registro interno e não serão divulgadas, o resultado final constará em Ata.
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FICHA DE INSCRIÇÃO

NOME COMPLETO

ENDEREÇO RESIDENCIAL        Nº  COMPLEMENTO   

BAIRRO         CEP

CIDADE         ESTADO

CPF     RG    ESCOLARIDADE

DATA DE NASCIMENTO        /              /              NACIONALIDADE

TELEFONE FIXO                   CELULAR

E-MAILS

JÁ PARTICIPOU DE ALGUM PROJETO DE CUNHO SOCIAL?  SIM         NÃO

QUAL(IS)?

INSTRUMENTO  VIOLINO

   VIOLA

   VIOLONCELO

   CONTRABAIXO

O ENVIO DESTE FORMULÁRIO IMPLICA NA ACEITAÇÃO DE TODAS AS INFORMAÇÕES DIVULGADAS NO EDITAL. FAVOR ANEXAR CÓPIA DA 

CARTEIRA DE IDENTIDADE E CARTA DE RECOMENDAÇÃO A ESTE FORMULÁRIO.

       DE                                                                       DE 2019.

            

            ASSINATURA


