
 

EDITAL DE INSCRIÇÃO 

CONCURSO JOVENS SOLISTAS DA OSESP 2018 
 

 

 Seguindo a tradição do bem sucedido programa idealizado e promovido pelo Maestro 

Eleazar de Carvalho, ex-diretor artístico e regente titular da Osesp, a Fundação Orquestra Sinfônica 
do Estado de São Paulo anuncia a realização do CONCURSO JOVENS SOLISTAS DA OSESP 2018. 

 

 Nesta edição, o concurso celebrará a obra de W. A. Mozart e o período Clássico, e oferecerá 

aos cinco melhores candidatos a oportunidade de se apresentar como solista da Osesp em uma data 

na semana entre 16 e 20 de outubro de 2018 em concerto na Sala São Paulo. 

 

 Para os instrumentos ou vozes para os quais não há um concerto ou obra solista composto 

por W. A. Mozart, será possível submeter a inscrição executando uma obra de outro compositor, 

desde que esteja prevista na lista do Anexo 1 – Lista de Concertos. 

 

 

1. DA REALIZAÇÃO DO CONCURSO 
 

1.1. As inscrições para o CONCURSO JOVENS SOLISTAS estarão abertas do dia 29 de janeiro de 
2018 até as 18h, horário de Brasília, do dia 21 de fevereiro de 2018,. 

 

1.2. O concurso será realizado nos dias 03, 04, 06 e 07 de março de 2018, nas dependências da 

Sala São Paulo, situada à Praça Júlio Prestes, N. 16 – Campos Elíseos, São Paulo – SP. 
 

 

2. PRÉ-REQUISITOS 
 

2.1. Só poderão participar do CONCURSO JOVENS SOLISTAS brasileiros natos ou naturalizados, 

ter até 25 (vinte e cinco) anos completos para instrumentistas ou 30 (trinta) anos completos 

para cantores até a data limite das inscrições. 

 

2.2. Todos os candidatos devem possuir e utilizar o seu próprio instrumento durante a seleção, 

exceto no caso de piano. 

 

2.3. Para os candidatos de piano, 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. 

 

2.4. Não serão aceitas inscrições para concertos compostos para mais de um solista. 

 
2.5. Os 5 (cinco) candidatos premiados na edição do Concurso Jovens Solistas de 2017 não 

poderão participar da edição 2018. 
 

 

 

 



3. CRONOGRAMA GERAL (*) 
 

3.1. Inscrições: de 29 de janeiro de 2018 até as 18h, horário de Brasília do dia 21 de fevereiro  

de 2018, exclusivamente pelo e-mail academia@osesp.art.br. 

3.2. Divulgação dos Semifinalistas: 26 de fevereiro de 2018, a partir das 17h. 

3.3. Ensaio geral: 03 e 04 de março de 2018, a partir das 9h. 

3.4. Provas Semifinais: 06 de março de 2018, a partir das 17h. 

3.5. Provas Finais: 07 de março de 2018, a partir das 17h. 

3.6. Anúncio dos premiados: 07 de março de 2018, logo após o término das Provas Finais. 

 (*) Calendário sujeito a alteração sem aviso prévio, a critério da Fundação Osesp. Caso haja 

alterações, estas serão comunicadas por e-mail aos candidatos. 

 

 

4. INSCRIÇÕES  
 

4.1. As inscrições devem ser realizadas única e exclusivamente pelo e-mail 

academia@osesp.art.br. Não serão aceitas inscrições presenciais ou via correio. 

 
4.2. Devem ser enviados obrigatoriamente todos os seguintes documentos: 

4.2.1. Cópia digitalizada (PDF) da ficha de inscrição preenchida e assinada; 

4.2.2. Cópia digitalizada (PDF) legível de identidade RG/ RNE ou Certidão de Nascimento; 

4.2.3. Cópia digitalizada (PDF) legível do CPF (somente brasileiros e estrangeiros residentes 
no Brasil); 

4.2.4. 1 (uma) foto digitalizada (PDF) 3X4 recente; 

4.2.5. Cópia digitalizada (PDF) do comprovante de residência atual; 

4.2.6. Cópia digitalizada (PDF) das partituras do programa a ser executado nas provas, 

conforme pré-definido neste edital; 

4.2.7. Currículo (PDF) com 1 (uma) lauda, no máximo; 

4.2.8. Cópia digitalizada (PDF) do comprovante de conclusão de Ensino 
Fundamental/Médio ou de Ensino Superior; 

4.2.9. Link para o arquivo de vídeo, com aproximadamente 15 minutos de música 

executada pelo candidato, seguindo as seguintes orientações de repertório: 

• CLARINETE, FAGOTE, FLAUTA, OBOÉ, PIANO, TROMPA e VIOLINO. Um Concerto de 

W. A. Mozart. 

• VIOLA, VIOLONCELO, CONTRABAIXO, TROMPETE, TROMBONE ALTO, TROMBONE 
BAIXO e VIOLÃO: Deverão apresentar obrigatoriamente um dos concertos indicados 

na lista exaustiva do Anexo 1 – Lista de Concertos. 

• DEMAIS INSTRUMENTOS NÃO PRESENTES NA LISTA ACIMA: Não participam desta 
edição do concurso. 

• CANTO: Uma peça concertante; ou uma ária; ou outra peça vocal para solista e 

orquestra de W. A. Mozart. 



 

4.3. O candidato deverá zelar pela qualidade sonora e pela boa visibilidade de seu trabalho no 

arquivo de vídeo. 

 

4.4. O candidato deverá hospedar os vídeos em um link liberado para visualização, previamente 

e por sua conta, em canal próprio do YouTube. Os arquivos de vídeo devem ser nomeados, 

antes da publicação e de acordo com este padrão:  

 
INSTRUMENTO/VOZ - NOME DO CANDIDATO 

Exemplo: Instrumento/Voz-FulanoDeTal 

 

4.5. Os candidatos menores de idade deverão, além da documentação acima mencionada, 

encaminhar a ficha de autorização anexa assinada pelos pais ou responsável legal, junto 

com uma cópia do RG e CPF do responsável legal, para o período do Concurso no qual está 

inscrito. 

 

4.6. O candidato deverá reunir os documentos relacionados acima e enviá-los em anexo para o 

e-mail academia@osesp.art.br.  
 

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

edital e dentro do prazo legal de inscrições. 
 

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

 
4.9. A FUNDAÇÃO OSESP não se responsabiliza por qualquer problema que o link contendo o(s) vídeo(s) 

possa apresentar, sendo certo que na impossibilidade de acessá-lo, a inscrição estará 
automaticamente cancelada, não sendo passível de qualquer recurso por parte do candidato. 

 

 

5. DAS PROVAS E FASES 
 
 

5.1. FASE ELIMINATÓRIA (VIDEO) 
 

5.1.1. Os inscritos serão avaliados através dos vídeos por duas comissões, formadas por: 

 

• Banca de Instrumento: spalla da Osesp, juntamente com 6 (seis) chefes de naipe, 
sendo: 2 (dois) do naipe das cordas, 2 (dois) do naipe dos sopros, 1 (um) do naipe  

dos metais, 1 (um) de piano. 

• Banca de Canto: Regente do Coro Acadêmico e monitores do Coro Osesp. 

 
5.1.2. Serão selecionados até 36 candidatos para a FASE SEMIFINAL (PRESENCIAL). 

 

5.1.3. A lista de candidatos selecionados para FASE SEMIFINAL será publicada no site da 

Osesp www.osesp.art.br no dia 19 de fevereiro de 2018 a partir das 17h, na página do 
Concurso Jovens Solistas, além de ser comunicado aos aprovados por e-mail. 

 
 

5.2. FASE SEMIFINAL (PRESENCIAL) 
 



5.2.1. A audição presencial da FASE SEMIFINAL acontecerá no dia 06 de março de 2018, a 

partir das 17h, nas dependências da Sala São Paulo. 

 

5.2.2. Os candidatos semifinalistas serão avaliados presencialmente por duas comissões, 

formadas por: 

 

• Banca de Instrumento: spalla da Osesp, juntamente com 6 (seis) chefes de naipe, 

sendo: 2 (dois) do naipe das cordas, 2 (dois) do naipe dos sopros, 1 (um) do naipe  

dos metais, 1 (um) de piano. 

• Banca de Canto: Regente do Coro Acadêmico e monitores do Coro Osesp. 
 

5.2.3. O programa a ser apresentado deverá obrigatoriamente ser o mesmo enviado pelo 

link de YouTube. 

 

5.2.4. As provas desta fase terão duração máxima de 10 minutos, podendo ser reduzidas a 

critério único e exclusivo dos membros da banca examinadora. 

 

5.2.5. Os candidatos deverão trazer 7 (sete) cópias legíveis da partitura que irão executar 
na FASE SEMIFINAL. 

 

5.2.6. Os candidatos selecionados como semifinalistas deverão providenciar seus próprios 
instrumentos para a prova, exceto aqueles que farão a prova de piano, que poderão 

utilizar os instrumentos disponibilizados pela Fundação Osesp no dia da audição, 

conforme mencionado nesse edital. 

 

5.2.7. A prova deverá ser realizada obrigatoriamente com o acompanhamento de piano. 
 

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

 

5.2.9. Serão considerados finalistas os candidatos que obtiverem as maiores notas, limitado 

a 12 (doze) candidatos. 
 

5.2.10. O resultado dos aprovados para a FASE FINAL será divulgado ao final da Fase 

Semifinal. 

 

 
5.3. FASE FINAL (PRESENCIAL) 

 
5.3.1. A audição presencial da FASE FINAL acontecerá no dia 07 de março de 2018, a partir 

das 17h, nas dependências da Sala São Paulo. 
 

5.3.2. A banca examinadora será única para instrumento e canto, e será composta por: 

Diretora Musical, Diretor Artístico, Spalla da Osesp, Comissão Artística da Orquestra 
(no mínimo três membros), Regente Titular do Coro da Osesp e um membro indicado 

pela Fundação Eleazar de Carvalho. 
 

5.3.3. As provas desta fase terão duração máxima de 10 minutos, podendo ser reduzidas a 

critério único e exclusivo da banca examinadora. 
 



5.3.4. Os candidatos devem trazer 7 (sete) cópias legíveis da partitura que irão executar 

na FASE FINAL. 

 

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

 

5.3.6. Serão premiados até cinco finalistas, dentre aqueles que obtiverem as maiores notas 

nesta fase. 

 

5.3.7. Os vencedores do Concurso Jovens Solistas da Osesp 2018 serão anunciados logo 

após o término das provas da FASE FINAL. 

 

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

 

 

6. PREMIAÇÃO 
 

6.1. O prêmio para os cinco melhores candidatos será uma apresentação interpretando 

obrigatoriamente a mesma obra das fases anteriores em um programa na Sala São Paulo 

durante a Temporada 2018, no período de 16 a 20 de outubro de 2018. 
 

6.2. A banca examinadora do concurso elegerá, após o encerramento de todas as performances, 
o solista com o melhor desempenho no concerto e que será merecedor de um concerto 

solo com a Osesp com uma peça de livre escolha, durante a Temporada 2019 de concertos 

da Osesp, além da medalha Eleazar de Carvalho, entregue em data a ser divulgada 

oportunamente. 

 

6.3. O cronograma de ensaios será definido posteriormente, de acordo com as disponibilidades 

da orquestra, respeitando a agenda de concertos da Temporada. 

 

6.4. Não haverá distribuição de prêmios em espécie. 

 
 

7. CONDIÇÕES GERAIS 
 

7.1. Ao assinar a ficha de inscrição, o candidato confirma ter conhecimento e estar de acordo 

com as condições exigidas para participar deste concurso. 
 

7.2. As audições deste concurso serão abertas ao público. 
 

7.3. 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. 

 

7.4.  Os concertos dos vencedores poderão ser gravados ao vivo para possível inclusão em 

lançamento do Selo Digital Osesp. 
 

 


