ACADEMIA ORQUESTRA OURO PRETO – EDITAL DE SELEÇÃO
A Orquestra Ouro Preto anuncia processo de audição para preenchimento de vagas da sua Academia Profissionalizante
para o ano de 2020, quando serão oferecidas as seguintes vagas:
Percussão:

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 e 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 formação principal.
Como principais pilares de formação, destacamos:
. Desenvolvimento técnico musical;
. Desenvolvimento da prática de execução em público;
. Trabalhar a ansiedade na performance;
. Trabalhar conceitos de musicalidade e sonoridade específica da percussão;
. Ferramenta didático-pedagógica para músicos e professores;
. Desenvolvimento de repertório específico 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, completados até 1º de maio de 2020.

3. INSCRIÇÕES E PROCESSO DE SELEÇÃO
Os interessados deverão efetuar as inscrições e envio de vídeos para seleção, no período de 15 a 25 de maio de 2020,
pelo e-mail academia@orquestraouropreto.com.br . As inscrições serão confirmadas pelo e-mail informado na ficha de
inscrição.
Documentos necessários:
. Ficha de inscrição devidamente preenchida (última página deste documento);
. Cópia da carteira de identidade (frente e verso);
. Currículo completo;
. Link do vídeo executando solicitações tratadas no item 4.
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4. INFORMAÇÕES SOBRE A AUDIÇÃO
As audições serão realizadas por meio da análise dos vídeos enviados. Cada candidato deverá enviar um vídeo único,
com gravação do repertório e depoimentos, em um único take, conforme exigido no item 5.
O candidato terá que gravar os repertórios exigidos, compartilhá-los através da plataforma de streaming YouTube, e encaminhar
o respectivo link para o e-mail academia@orquestraouropreto.com.br juntamente com a documentação solicitada para
inscrição. Na descrição do vídeo, o candidato deverá colocar seu nome completo e dados principais do repertório tratado.
Importante: O candidato pode copiar e preencher a ficha de inscrição em folha à mão. Usar caneta. Os documentos
podem ser fotografados para envio. Não serão consideradas as inscrições efetuadas após os prazos estabelecidos acima.

5. REPERTÓRIO EXIGIDO
O candidato deverá gravar as seguintes obras:
.
		
.
		
.
		

1 peça de livre escolha para caixa-clara, podendo ser executada em um praticável, caso o músico não tenha
acesso a um tambor;
2 ritmos populares brasileiros na bateria e/ou qualquer instrumento de percussão que tenha acesso
(em casos extremos, é também permitido o uso do praticável);
1 depoimento curto descrevendo sua experiência com instrumentos de teclas (marimba, vibrafone, xilofone e
glockenspiel) dizendo algumas das peças que já estudou nesses instrumentos e o tempo que já estuda.

Importante: no depoimento sobre teclas o candidato deverá apenas falar sobre o que se pede,
sem execução de nenhum instrumento.

6. SOBRE O LOCAL DE ENSAIOS
A Academia Orquestra Ouro Preto tem seus ensaios presenciais sediados em Belo Horizonte, em local a ser anunciado.

7. VALOR DA BOLSA
Será ofertada aos aprovados uma bolsa no valor de R$700,00 (setecentos reais) mensais, a ser depositada em conta
bancária mediante a contrato firmado com o bolsista.

8. DAS APROVAÇÕES
Os aprovados pela banca examinadora serão classificados em ordem, da seguinte maneira:
. Aprovados
. Lista de espera
Os nomes constantes na lista de espera da Academia poderão ser chamados durante a vigência deste edital (2020) em caso
de desistência ou desligamento de um candidato aprovado.
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9. MODO DE AULAS EM FUNÇÃO DA COVID-19
O início das aulas será feito através de Plataforma de Ensino a Distância enquanto as regras de isolamento social
persistirem. Após a abertura, total ou parcial, as aulas serão presenciais, assim como os ensaios regulares e concertos.

10. 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 atendimento aos critérios artísticos da Academia.
. Não comparecimento a concerto.
Outros casos serão analisados pela Comissão Artística da Orquestra Ouro Preto.

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS
Os candidatos aprovados serão bolsistas e participarão do Projeto Academia Orquestra Ouro Preto por um período de 7
meses, sendo compreendidos entre junho e dezembro de 2020.
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. Declara ainda estar ciente de que sua imagem e trechos ou a integralidade de
seu vídeo poderão ser usadas como material institucional pela Orquestra Ouro Preto e Academia Orquestra Ouro Preto.
Os candidatos que não receberem a confirmação de sua inscrição até o dia 26 de maio de 2020 deverão entrar em contato
com a Orquestra Ouro Preto pelo telefone (31) 98632-4998 ou pelo e-mail academia@orquestraouropreto.com.br.
O Instituto Ouro Preto se reserva o direito de não preencher o total de vagas oferecidas. O resultado final será publicado
no site da Orquestra Ouro Preto.

Anexo I
Ficha de Inscrição
Anexo II
Dicas: como gravar e enviar seu link com a sua gravação.
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ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO

NOME COMPLETO
ENDEREÇO RESIDENCIAL							 Nº		COMPLEMENTO			
BAIRRO									CEP
CIDADE									ESTADO
CPF					RG				ESCOLARIDADE
DATA DE NASCIMENTO

/

/

TELEFONE FIXO				

NACIONALIDADE
		

CELULAR

E-MAILS
JÁ PARTICIPOU DE ALGUM PROJETO DE CUNHO SOCIAL?		

SIM

NÃO

QUAL(IS)?

INSTRUMENTO		

PERCUSSÃO

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

							

DE

DE 2020.

								
								

ASSINATURA
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ANEXO II - DICAS: COMO GRAVAR E ENVIAR SEU LINK COM A SUA GRAVAÇÃO.
EM ACORDO COM O EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA A ACADEMIA ORQUESTRA OURO PRETO, O REPERTÓRIO EXIGIDO DEVE SER
GRAVADO SEQUENCIALMENTE, EM VÍDEO ÚNICO, TAKE ÚNICO, SEM CORTES OU EDIÇÕES.

. Filme sempre na horizontal. Faça o vídeo de modo que sua performance seja privilegiada, mostrando bem os movimentos.
. Tente gravar durante o dia, aproveitando a luz natural. Cuidado com o “contra luz” para não ofuscar a imagem. Se tiver luminárias
		 em casa, as utilize para montar a melhor luz possível, caso necessário.
. Preferencialmente esteja com roupas escuras e um fundo claro, contrastante.
. Esteja atento(a) aos prazos e às solicitações do edital. Não deixe para a última hora.

COMO ENVIAR VÍDEOS AO YOUTUBE PELO CELULAR
1.
		
2.
3.
4.
5.
		
6.
7.
8.
9.
		
10.
		

Antes de começar, faça o download do aplicativo YouTube e crie uma conta. Pode ser que você já tenha uma conta sem saber,
já que ele pertence ao Google, assim como outros serviços, como o Gmail.
Acesse https://www.youtube.com/account e crie uma conta, caso ainda não tenha.
Abra o aplicativo e acesse sua conta.
Clique na sua foto de usuário, no canto superior direito da tela. No menu suspenso que aparecer, clique em “Meu canal”.
Abra a tela de envio. Clique no ícone representado por uma filmadora ou uma setinha apontando para o alto.
Ele leva à biblioteca de vídeos do aparelho.
Escolha um vídeo.
Dê um título ao vídeo conforme as especificações do edital.
Insira uma descrição para o vídeo conforme as especificações do edital.
Configure os ajustes de privacidade. Você pode optar por vídeo público ou não listado. Se colocar em “privado”não conseguiremos
visualizar o conteúdo.
Envie o vídeo. Se estiver com um aparelho Android, pressione o ícone de uma seta apontada para a direita. Se estiver com um iPhone,
pressione o botão azul que parece uma seta apontada para cima.

Se após as dicas ainda estiver complicado o processo, clique aqui ou entre em contato através do telefone
(31) 98632-4998 ou pelo e-mail academia@orquestraouropreto.com.br.
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