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Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Academia de Música da Orquestra 

Sinfônica do Estado de São Paulo – OSESP. 
 
 

INSCRIÇÕES 
 

Alunos brasileiros e estrangeiros em situação regular e com residência fixa no Brasil ou 
qualquer país da América do Sul, com idade mínima de 16 anos e máxima de 27 anos, completos 
até a data limite das inscrições. 

 
As inscrições para a candidatura ao processo seletivo estarão abertas até 27 de 

NOVEMBRO de 2016 e devem ser realizadas única e exclusivamente pelo e-mail 
academia@osesp.art.br. 

 
IMPORTANTE: Não serão aceitas inscrições presenciais ou via correio. 

 
 

CRONOGRAMA GERAL (*) 
 

• Inscrições: até 23h59 do dia 27 de novembro, exclusivamente pelo e-mail 
academia@osesp.art.br; 

• Resultados da 1a. FASE – Pré-seleção: 30 de novembro de 2016; 
• Realização da 2a. FASE: – Audições Presenciais: 01 e 02 de dezembro; 
• Realização da 3a. FASE – Teste Teórico e de Percepção Musical: os dias e horários serão 

definidos posteriormente pela coordenação e informados aos candidatos logo após a 
aprovação na 2ª fase do processo seletivo. 

(*) Calendário sujeito a alteração sem aviso prévio a critério da Fundação Osesp. Caso haja 
alterações, estas serão comunicadas por e-mail aos candidatos. 
 
 

DOCUMENTOS EXIGIDOS  
 

• Cópia digitalizada da ficha de inscrição preenchida e assinada; 
• Cópia digitalizada legível de identidade RG/ RNE ou Certidão de Nascimento; 
• Cópia digitalizada legível do CPF – somente para brasileiros e estrangeiros residentes 

no Brasil; 
• Cópia digitalizada do passaporte para candidatos estrangeiros não residentes no Brasil; 
• 1 (uma) foto digitalizada 3X4 recente; 
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• Cópia digitalizada do comprovante de residência atual. 
• Cópia digitalizada das partituras do programa a ser executado na audição, conforme pré-

definido neste edital; 
• Curriculum vitae constando, de forma detalhada, a experiência musical do candidato; 
• Cópia digitalizada do comprovante de conclusão de Ensino Fundamental/Médio ou de 

Ensino Superior; 
• Link para o arquivo de vídeo, com aproximadamente 15 minutos de música executada pelo 

candidato, preferencialmente com o mesmo repertório exigido na fase de audições (listado 
na 2a. fase). IMPORTANTE: O candidato deverá zelar pela qualidade sonora e pela boa 
visibilidade de seu trabalho no arquivo de vídeo; 

	  
Observação: o candidato deverá hospedar os vídeos, previamente e por sua conta, em 
canal próprio do YouTube. Os arquivos de vídeo devem ser nomeados, antes da publicação, 
de acordo com este padrão:  

 
INSTRUMENTO - NOME DO CANDIDATO 
Exemplo: InstrumentoFulanoDeTal 

 
Todas as inscrições serão confirmadas individualmente por e-mail. 

 
O candidato deverá reunir os documentos relacionados acima e enviá-los para o e-mail 

academia@osesp.art.br. 
 

 
DISPONIBILIDADE DE VAGAS E BOLSAS DE ESTUDO 

 
Fica a critério da Fundação Osesp, em conformidade com o desempenho obtido pelos 

candidatos no processo de seleção, oferecer até 3 (três) vagas para aluno efetivos.  
 

As audições serão realizadas para os seguintes instrumentos: 

• FLAUTA 
• VIOLA 
• TROMPA 

 
 
 

Cada candidato selecionado para aluno efetivo receberá uma bolsa de estudos mensal no valor 
de R$ 2.224,11 (dois mil e duzentos e vinte e quatro reais e onze centavos), além de R$ 392,43 
(trezentos e noventa e dois reais e quarenta e três centavos) de auxílio instrumento, incluindo os 
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meses de férias, vale refeição no valor de R$ 726,00 (setecentos e vinte e seis reais) por 11 (onze) 
meses ao ano e plano de saúde durante o período de estudo. 
 

Os candidatos selecionados como suplentes poderão ser chamados conforme disponibilidade 
das vagas. 
 

A Fundação Osesp exime-se de qualquer responsabilidade com despesas de estadia e/ou 
transporte, assim como quaisquer outros gastos financeiros decorrentes do período de estadia na 
cidade de São Paulo ao longo de todas as fases do processo de seleção e do curso. Exceções 
serão avaliadas pela direção da Fundação Osesp. 

 
 
 

PROCESSO SELETIVO 
 

1a FASE: Pré-Seleção 
 

Os candidatos inscritos passarão por uma pré-seleção que se constitui de avaliação da 
documentação de inscrição e análise de vídeo. Esta etapa será realizada pelos professores e pela 
coordenação da Academia de Música da Osesp. 
 

Os candidatos selecionados serão convidados a participar da etapa seguinte, a 2a FASE, 
que inclui audições presenciais e testes teóricos. 
 

Todos os inscritos serão comunicados da decisão da banca examinadora por e-mail ou 
telefone.  
 

Em 30 de novembro de 2016 será publicada a lista com os nomes dos selecionados para 
participação na audição presencial. 
 

Os candidatos selecionados deverão estar disponíveis para as etapas que se seguem, a 
saber, as audições presenciais e testes teóricos, que acontecerão na Sala São Paulo. 
 
 
 
 
 
 
 

 



     
 

Praça Júlio Prestes, 16 - 2º andar 
01218-020 São Paulo - SP Brasil 
T 55 11 3367 9500 
F 55 11 3367 9501 
www.osesp.art.br 
 

2ª FASE: Audições Presenciais 
 

Os candidatos aprovados na fase anterior deverão realizar as audições presenciais abertas 
ao público na Sala São Paulo, para uma banca examinadora formada por professores da Academia 
e músicos da Osesp, com a execução das peças abaixo descritas, de acordo com seu instrumento 
e divididas em 2 (duas) fases eliminatórias, conforme abaixo: 
 
 

FLAUTA 
• 1 (um) concerto de Wolfgang A. Mozart (a escolher entre Concerto em Sol Maior, K.313, OU 

Concerto em Ré Maior, K.314); 
• 1 (uma) peça de livre escolha; 
• Excerto para piccolo obrigatório: Ludwig van Beethoven – Sinfonia N. 9, 4º movimento, do 

compasso 343 até o compasso 431. 
 
VIOLA 

• 01 (um) concerto clássico – primeiro movimento completo com cadência; 
• 01 (uma) obra de livre escolha. 

 
TROMPA  

• 01 (um) concerto a escolher entre: nº 2 OU nº 3 OU nº 4, de Wolfgang A. Mozart – integral, 
com cadências; 

• 01 (uma) obra de livre escolha. 
 
 

                                   IMPORTANTE 
 

• Poderá ser solicitada pela banca avaliadora a realização de uma leitura à primeira vista. 
 

• Todas as solicitações referentes à utilização de pianista correpetidor da Academia de 
Música da Osesp serão avaliadas pela coordenação, limitada a quinze autorizações, 
preferencialmente para aqueles que residirem fora do Estado de São Paulo, levando-se em 
conta a ordem de inscrição. 
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3ª FASE:  Teste Teórico e de Percepção Musical 
 

Este teste avaliará os conhecimentos básicos de teoria e percepção musical, e conterá os 
seguintes assuntos: 

• Signos de compasso; 
• Classificação e reconhecimento auditivo de intervalos, tríades e tétrades; 
• Escalas e tonalidades maiores e menores; 
• Ditado a uma e a duas vozes; 
• Ditado rítmico a uma e a duas vozes; 

 
 

REQUISITOS PARA INGRESSO NA ACADEMIA DE MÚSICA DA OSESP 
 

O candidato que passar em todas as etapas do processo seletivo iniciará as atividades na 
Academia da Fundação Osesp a partir do dia 05 de dezembro de 2016, mediante assinatura de 
contrato para concessão de bolsa de estudo. Sendo menor de 18 anos, deverá ser assinado pelos 
pais ou responsável legal.  
 

INFORMAÇÕES GERAIS 
 

A banca avaliadora da Academia analisará apenas as inscrições cujo envio seja em 27 de 
novembro, último dia de inscrição. 
 

Nenhuma inscrição será aceita sem o envio de todos os documentos exigidos no presente 
edital. 
 

Todas as solicitações referentes à utilização de pianista correpetidor da Academia de Música da 
Osesp serão avaliadas pela coordenação, limitada a quinze autorizações, preferencialmente para 
aqueles que residirem fora do Estado de São Paulo, levando-se em conta a ordem de inscrição. 
 


