UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS CULTURAIS
ORQUESTRA SINFÔNICA UNIVERSITÁRIA - OSU
Edital 006/2016 – Processo de Seleção para Bolsistas OSU

A Orquestra Sinfônica Universitária (OSU) da Universidade Federal de Alagoas,
vinculada a Coordenação de Assuntos Culturais da Pró-Reitoria de Extensão, vem tornar
público o processo seletivo de novos bolsistas para preenchimento de vagas, conforme
instruções abaixo:

1. Das inscrições para novos bolsistas:
1.1 As inscrições estarão abertas no período 08 a 19 de agosto, de segunda a sexta-feira, das
12h às 18h e deverão ser realizadas na Secretaria da Orquestra Sinfônica da Ufal.
1.2 As vagas são destinadas para estudantes matriculados nos cursos de graduação da Ufal.
1.3 O candidato só poderá pleitear uma única vaga, observadas a disposição abaixo:













Violino................................….…
Viola........................................…
Contrabaixo.............................…
Violoncelo.........................…..…
Flauta..................................….…
Oboé...................................….…
Clarineta........................…..……
Trompa.............................…...…
Percussão.............................……
Trombone.......................….....…
Trompete...........................…..…
Copista..........................……..…

6 vagas
3 vagas
4 vagas
3 vagas
2 vaga
1 vaga
1 vaga
2 vagas
2 vagas
1 vaga
2 vagas
1 vaga

1.4 O candidato que pleitear uma das vagas oferecidas terá que usar instrumento próprio.
(salvo as exceções de instrumentos maiores como contrabaixo, violoncelo e percussão onde o
candidato poderá utilizado o instrumento da orquestra).

2. Das fases do processo seletivo
2.1 O processo será realizado em três fases:
FASE 1
Prova prática de execução no instrumento

 Prova de caráter eliminatório.
 Critérios: sonoridade, afinação, andamento, técnica.
O candidato deverá apresentar:
 Uma peça de livre escolha, a critério do candidato.
 Uma peça de repertório erudito, a critério do candidato.

FASE 2
Prova de Prática Orquestral
 Prova de caráter classificatório.
 Peça de confronto (Escolhida pela banca e disponível até dia 15/08 nos murais do
Espaço Cultural, na Secretaria da OSU e na fanpage da Coordenação de Assuntos
Culturais).
Orientações:
 As provas de caráter eliminatório serão avaliadas por meio dos seguintes
critérios: sonoridade, afinação, andamento, técnica.
 O candidato deverá realizá-la sem acompanhamento (à capela).
 O candidato deverá apresentar no ato da inscrição as cópias das partituras da
peça de livre escolha que serão executadas na fase 1.
 O andamento das partituras terá que ser respeitado.

FASE 3
Estágio na Orquestra
 Os candidatos aprovados e devidamente classificados deverão passar por estágio de
um mês na orquestra onde serão avaliadas as suas capacidades para o trabalho em
grupo.
 Uma vez aprovado o seu estágio o candidato será incorporado à orquestra na condição
de bolsista.
 Caso o candidato, ao término de um mês, demonstre incapacidade para
executar o repertório disposto nos ensaios, será solicitada a sua dispensa. Neste caso, a
coordenação da orquestra poderá solicitar que outro candidato, de acordo com a
sequência de classificação.

3. Das Provas
3.1 As Provas para vagas de bolsista da Orquestra Sinfônica Universitária serão realizadas na
sala da OSU – Espaço Cultural. Fase 1: 29 de agosto às 15h e Fase 2: 30 de agosto, às 15h.
3.2 Os candidatos devem chegar com antecedência de 30 minutos ao local das provas.

4. Do resultado
4.1 O resultado das provas será divulgado nos murais do Espaço Cultural e no site da Ufal.
4.2 Os candidatos serão chamados para fazer o estágio de um mês na Orquestra de acordo
com a ordem de classificação.

5. Da banca examinadora
5.1 A banca examinadora é autônoma e soberana em sua decisão.
5.2 A formação da banca examinadora será de inteira responsabilidade da Coordenação da
Orquestra em comum acordo com a Coordenação de Assuntos Culturais da Ufal.

6. Calendário
Inscrições
Divulgação das peças para prova
Provas:
Divulgação

10 a 19 de agosto (Segunda a sexta – 12h às 18h)
Até dia 15 de agosto
Fase 1: 29 de agosto e
Fase 2: 30 de agosto
Até dia 2 de setembro

Prof. Dr. Ivanildo Lubarino Piccoli dos Santos
Coordenador de Assuntos Culturais

Profa. Dra. Joelma Albuquerque
Pró-reitora de Extensão
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Ficha de Inscrição

Nome completo: _____________________________________________________________
Documento de Identidade: ________________________ CPF: ________________________
Número de matrícula: _________________________________________________________
Contatos: ___________________________________________________________________
Endereço: __________________________________________________________________
Complemento: _______________________________________________________________
Instrumento: ________________________________________________________________
Dados Bancários:
Banco: _______________ Agência: _______________ Conta Corrente:_________________
Documentos necessários:
a) histórico escolar analítico e comprovante de matrícula (ambos carimbados e assinados pela
coordenação do curso);
b) Comprovante de residência;
c) Cópia de CPF e identidade;
d) uma foto ¾ recente;
e) extrato bancário atualizado, com movimentação, informando que a conta está ativa, com
depósito mínimo de R$5.00, não pode ser conta poupança.

Maceió, ____ de agosto de 2016.

___________________________________
Assinatura do Candidato

