SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 79/2018
EDITAL
II CONCURSO INTERNO DE COMPOSIÇÃO EDUARDO ÁLVARES
DA EMESP TOM JOBIM

Prezados (as) Alunos (as),
Segue Edital com informações sobre o II Concurso Interno de Composição: Eduardo Álvares da
EMESP Tom Jobim
Inscrições:
Destinado aos alunos/as regularmente matriculados/as no Curso de Especialização 4º ciclo Composição.
As inscrições devem ser feitas on-line no período de 13/08 a 17/08/2018. O/a aluno/a deverá
preencher uma ficha de inscrição que estará disponível no site da EMESP (página do aluno) e
entregar pessoalmente a partitura da composição que será avaliada, na Secretaria Pedagógica (2º
andar) nos horários de atendimento.
A inscrição será validada após entrega da partitura da composição na Secretaria
Pedagógica.
Das provas:
Programa para as provas:

PROGRAMAS DAS PROVAS
O/a candidato/a deverá apresentar:
- Uma peça com 5 (cinco) minutos mínimos de duração e 8
(oito) minutos no máximo.
- A peça deverá ser composta para quarteto (trombone, piano,
clarinete e contrabaixo)

DATAS DO ENSAIO E
PROVA
Data divulgação dos
Selecionados:
31/08/2018
Datas dos ensaios:
entre 17 e 28/09/18
Data do concerto de premiação:
11/10/2018

Ensaio:
Cada candidato/a selecionado/a terá direito a 3 (três) ensaios de uma hora de duração com
instrumentistas profissionais contratados para o concurso. Os dias e horários dos ensaios serão
divulgados posteriormente.

Premiação:
Os/as selecionados/as, terão suas obras executadas pelo grupo de professores da escola. E com
gravação de áudio no dia do concerto de premiação.
Inscrições Abertas:
As inscrições devem ser feitas on-line no período de 13/08 a 17/08/2018.
CLIQUE AQUI PARA FAZER INSCRIÇÃO
ATENÇÃO: A inscrição será finalizada após entrega da partitura da composição na
Secretaria Pedagógica (2º andar) nos horários de atendimento, no período de 13/08 a
17/08/2018.
Caso tenha qualquer dúvida, entre em contato com a Secretaria Pedagógica para que possamos
ajudá-lo/a da melhor maneira possível.
Contatos da Secretaria:
(11) 3221- 0750 / (11) 3585-9889
secretaria.aluno@emesp.org.br

Data do 1º envio: 17/05/2018
Data do 2º envio: 19/06/2018
Data do 3º envio: 13/08/2018
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica

