
CONCURSO JOVENS SOLISTAS DA OSESP 
 

A Fundação Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo anuncia a realização do 
CONCURSO JOVENS SOLISTAS DA OSESP.  
 
Seguindo a tradição do bem sucedido programa, idealizado pelo Maestro Eleazar de 
Carvalho, ex-diretor artístico e regente titular da Osesp, a Fundação Osesp retoma 
uma série que revelou, em décadas passadas, os melhores músicos do país e que nos 
anos seguintes fizeram a história da música clássica brasileira. Realização da Fundação 
Osesp, esse programa incorporará, em 2017, o concurso de mesmo nome promovido 
pela Fundação Eleazar de Carvalho. 
 
O concurso oferecerá aos cinco melhores candidatos a oportunidade de se apresentar 
como solista da Osesp, em um programa matinal na Sala São Paulo, ao longo da 
Temporada 2017. 
 
 

1. DA REALIZAÇÃO DO CONCURSO 
 

O concurso será realizado no dia 13 de março de 2017, a partir das 15h, nas 
dependências da Sala São Paulo, situada à Praça Júlio Prestes, N. 16 – Campos 
Elíseos, São Paulo – SP. A premiação acontecerá durante o ano de 2017. 

 
 

2. PRÉ-REQUISITOS 
 
2.1.  Ser brasileiro nato ou naturalizado. 
2.2. Possuir até 25 (vinte e cinco) anos completos para instrumentistas ou 30 

(trinta) anos completos para cantores até a data limite das inscrições, a 
saber, 23 de fevereiro de 2017. 

2.3. Possuir e utilizar o seu próprio instrumento durante a seleção, exceto no 
caso de piano, harpa e percussão. 

2.3.1. Para os candidatos pianistas ou harpistas, a Fundação Osesp 
disponibilizará somente no dia da prova um de seus instrumentos, cuja 
escolha ficará a critério único e exclusivo da organização do concurso. 

2.3.2. Os candidatos de percussão devem contatar a Fundação Osesp 
pelo e-mail academia@osesp.art.br para receber a lista de 
instrumentos a serem disponibilizados no local para as provas 
presenciais. Instrumentos distintos dessa lista serão de 
responsabilidade do candidato. 

 
 



3. INSCRIÇÕES – FASE 1 
 
3.1.  Serão aceitas inscrições para instrumento e canto. 
3.2.  As inscrições serão realizadas única e exclusivamente por e-mail, pelo 

endereço academia@osesp.art.br. 
3.3. Os candidatos devem realizar sua inscrição enviando, entre 23 de janeiro e 

23 de fevereiro de 2017 e exclusivamente por e-mail, arquivo PDF ou 
imagem JPEG dos seguintes documentos: 

3.3.1. Ficha de inscrição, disponibilizada no site da Osesp 
www.osesp.art.br, preenchida e assinada; 

3.3.2. Cópia da carteira de identidade; 
3.3.3. Cópia do documento CPF; 
3.3.4. Cópia de um comprovante de endereço atualizado; 
3.3.5. Foto 3x4 recente; 
3.3.6. Currículo resumido (uma página) em português; 
3.3.7. Link de vídeo, com limite máximo de 15 minutos, hospedado na 

web que mostre o candidato executando, sem cortes, a obra proposta, 
a saber: um concerto, ou um movimento de um concerto, ou uma peça 
concertante, ou uma ária, ou outra peça vocal, para solista e orquestra. 

3.3.7.1. Os arquivos de vídeo devem ser nomeados, antes da 

publicação, de acordo com este padrão: 

 

INSTRUMENTO/CANTO- NOME DO CANDIDATO 

Exemplo: Instrumento/Canto-FulanoDeTal 

 

3.3.7.2. IMPORTANTE: O candidato deverá zelar pela qualidade 

sonora e pela boa visibilidade de seu trabalho no arquivo de vídeo; 

 

3.4.  Todas as inscrições serão confirmadas individualmente por e-mail. 

3.5. Todos os documentos que constam do item 3.3 deverão ser encaminhados 

como anexos para o e-mail academia@osesp.art.br até as 23h59 do último 

dia de inscrição mencionado neste edital. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cdm@osesp.art.br


4. SELEÇÃO DA FASE 1: 

 

4.1.  Os inscritos serão avaliados por duas comissões, formadas por: 

4.1.1. Instrumentistas: spalla da Osesp, juntamente com seis chefes de 

naipe, sendo: um do naipe de cordas, um de sopros, um de metais, um 

de percussão, um de piano e um de harpa (quando for o caso); 

4.1.2. Cantores: O Coordenador do Coro da Osesp e Diretor do Coro 

Acadêmico, juntamente com o Regente do Coro Juvenil da Osesp e 

monitores do Coro Osesp;  

4.1.3. Ambas as bancas contarão também com um membro indicado 

pela Fundação Eleazar de Carvalho. 

4.2.  Serão selecionados até 12 candidatos para seguirem para a Audição 

Presencial – Fase 2. 

4.3. Os candidatos selecionados para a Audição Presencial serão comunicados 

via e-mail e/ou telefone até o dia 06 de março de 2017. 

4.4.  A lista com os selecionados será divulgada no site www.osesp.art.br. 

 

5. AUDIÇÃO PRESENCIAL – FASE 2 

 

5.1.  A audição presencial ocorrerá no dia 13 de março de 2017, a partir das 15h, 

nas dependências da Sala São Paulo. 

5.2.  Os candidatos selecionados para a audição presencial deverão 

providenciar seus próprios instrumentos para a prova, exceto aqueles que 

farão a prova de piano, harpa ou percussão, os quais poderão utilizar os 

instrumentos disponibilizados pela Fundação Osesp no dia da audição, 

conforme mencionado no item 2.3. 

5.3.  A prova deverá ser realizada obrigatoriamente com o acompanhamento 

de piano. 

5.4.  Cada candidato deverá providenciar o seu próprio pianista acompanhador. 

5.5.  O programa a ser apresentado deverá obrigatoriamente incluir a mesma 

obra enviada pelo link da Web, a saber, conforme o caso (instrumentista ou 

cantor): um concerto, ou um movimento de um concerto, ou uma peça 

concertante, ou uma ária, ou outra peça vocal, para solista e orquestra. 

5.6.  O resultado final será divulgado no dia 14 de março de 2017 no site 

www.osesp.art.br. 

 

 

http://www.osesp.art.br/
http://www.osesp.art.br/


6. BANCA EXAMINADORA – FASE 2 

 

6.1.  A banca examinadora será composta por: Diretora Musical, Diretor 

Artístico, Spalla da Osesp, Comissão Artística da Orquestra (no mínimo três 

membros) e Coordenador do Coro da Osesp. 

6.2. A banca da FASE 2 contará também com um membro indicado pela 

Fundação Eleazar de Carvalho. 

6.3.  Os candidatos serão avaliados com notas de 1,0 a 10,0. 

6.4.  Serão considerados vencedores os candidatos que obtiverem as maiores 

notas, limitado a cinco candidatos. 

6.5.  A decisão da banca examinadora do concurso é soberana e irrevogável. 

 

7. CRONOGRAMA GERAL 

 

 Inscrições – Fase 1: de 23 de janeiro de 2017 até 23h59 do dia 23 de 
fevereiro de 2017; 

 Publicação dos selecionados para a Fase 2: 06 de março de 2017; 

 Fase 2 – Audições presenciais: 13 de março de 2017; 

 Publicação dos premiados: 14 de março de 2017. 
 

8. PREMIAÇÃO 

 

8.1.  O prêmio para os cinco melhores candidatos será uma apresentação 

interpretando obrigatoriamente a mesma obra das fases anteriores,  

conforme o caso, um concerto, ou um movimento de um concerto, ou uma 

peça concertante, ou uma ária, ou outra peça vocal, para solista e orquestra 

em um programa matinal na Sala São Paulo, durante a Temporada 2017, 

em datas a serem definidas posteriormente. 

8.2. A banca examinadora do concurso elegerá, após o encerramento de todas 

as performances dos premiados durante o ano de 2017, o solista com o 

melhor desempenho no concerto e que será merecedor da medalha 

Eleazar de Carvalho, entregue em data a ser divulgada oportunamente. 

8.3.  O cronograma de ensaios e do concerto será definido posteriormente, de 

acordo com as disponibilidades da orquestra, respeitando a agenda de 

concertos da Temporada. 

8.4.  Não haverá distribuição de prêmios em espécie. 

 



 

9. CONDIÇÕES GERAIS 

 

9.1.  Ao assinar a ficha de inscrição, o candidato confirma ter conhecimento e 

estar de acordo com as condições exigidas para participar deste concurso. 

9.2.  As audições deste concurso serão abertas ao público. 

9.3.  Nenhuma inscrição será aceita sem o envio de todos os documentos 

exigidos no presente edital dentro do prazo das inscrições. 

9.4.  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 concerto onde atuará 

como solista convidado. Exceções serão avaliadas pela direção da Fundação 

Osesp. 

9.5.  Os concertos dos vencedores poderão ser gravados ao vivo para possível 

inclusão em lançamento do Selo Digital Osesp. 

 
 


