
                                                                           
 

SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 62/2019 

 

E D I T A L 

V CONCURSO INTERNO PARA JOVENS SOLISTAS COM A 

ORQUESTRA DE CORDAS DA EMESP 

 

Prezados(as) Alunos(as) e Familiares,  

 

Segue Edital e informações sobre o V Concurso Interno para Jovens Solistas com a Orquestra 

de Cordas EMESP. 

 

Está aberto Edital interno para a escolha de Solista com a Orquestra de Cordas EMESP aos 

alunos(as) regularmente matriculados(as) nos Cursos de Formação (1º, 2º e 3º Ciclo). O 

responsável pelo trabalho artístico-pedagógico é o professor Geraldo Olivieri. 
 

Em 17 de novembro, a Orquestra de Cordas se apresentará no THEATRO SÃO PEDRO e 

realizaremos o V Concurso Interno apenas com alunos(as) dos Cursos de Formação (1º, 2º e 3º 

ciclo) para fazerem um solo, apresentando uma obra com acompanhamento da Orquestra. 

 

O concurso será dividido em duas categorias de idade, independente do ciclo/curso em que o(a) 

aluno(a) esteja matriculado(a):  

 Categoria 1: Até 14 anos; 

 Categoria II: De 15 a 18 anos. 

 

Os(as) alunos(as) selecionados(as) ficarão responsáveis em conseguir o material orquestral e a 

grade do maestro junto ao professor(a) de instrumento ou práticas coletivas. O Arquivo Musical da 

Escola estará à disposição para auxiliá-los no que for necessário. 

 

As formações podem ser diversas, além de incluir solo, duos e trios, quartetos também serão 

permitidos. Muitas obras do repertório barroco possuem esta instrumentação. 

 

Os alunos(as) vencedores dos concursos de Cordas anteriores (I ao IV) não poderão concorrer na 

mesma categoria ao qual foi vencedor. 

 

SELEÇÃO 

Pré-Seleção: Os(as) professores(as) de instrumento individual serão responsáveis por validar as  

inscrições dos seus alunos e alunas. Apenas os(as) alunos(as) pré-selecionados(as) pelos(as) 

professores(as) de instrumento participarão da banca de seleção. O resultado da pré-seleção será 

publicado no site da EMESP (www.emesp.org.br) em 07 de junho de 2019. 

 

Data da Seleção: 

Categoria 1 – 24 de junho (2ª feira) a partir das 14h, na sala 203. 

Categoria II – 26 de junho (4ª feira) a partir das 14h, na sala 203. 

 

http://www.emesp.org.br/


Audição: Para audição, será permitido que executem apenas um movimento de um concerto. No 

dia da apresentação, o(a) vencedor(a) deverá executar a obra completa. 

Banca de Seleção: Os(as) professores(as) dos(as) alunos(as) inscritos(as) não poderão participar 

da seleção e serão apenas convidados(as) para assistirem as provas.  

 

APRESENTAÇÃO 

Data e local da apresentação: THEATRO SÃO PEDRO – 17/11/2019 (domingo às 11h).  

 

INSCRIÇÕES 

As inscrições devem ser feitas on-line até as 15h do dia 31 de maio de 2019. 

 

O(a) aluno(a) deverá indicar o instrumento e o repertório para seleção no ato da inscrição. 

Atenção: Os(as) alunos(as) menores de idade deverão entregar uma autorização do responsável 

para participarem do Concurso. 

 

Os(as) inscritos(as) receberão um comunicado da Secretaria que será enviado por e-mail, 

informando o parecer da inscrição, data e horário da seleção de acordo com a categoria de idade.  

 

Para realizar a sua inscrição no V Concurso Interno para Jovens Solistas com a Orquestra 

de Cordas EMESP, solicitamos que acesse o endereço eletrônico abaixo ou compareça 

pessoalmente à Secretaria (2º andar) de 2ª a 6ª feira das 09h às 12h e das 13h às 19h no 

período de 16 de abril até as 15h do dia 31 de maio. 

 

Para alunos(as) menores de idade, a inscrição só será validada após entrega da 

autorização do responsável na Secretaria Pedagógica.  

 

CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER 

  

 

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 envio: 16/04/2019  

Atenciosamente,  

Equipe Pedagógica 

 

http://wae.emesp.org.br:8090/waeweb/servlet/hnweevn?2,10
mailto:secretaria.aluno@emesp.org.br

