EDITAL

Audições / fevereiro de 2018
A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais anuncia processo de audição a ser realizada no dia
24 de fevereiro de 2018 para escolha de possíveis músicos de cordas a serem contratados
para cachês. Só serão convidados candidatos com comprovada experiência ou instrução
formal.
1. Local das audições
A audição será realizada na Sala Minas Gerais, localizada na cidade de Belo Horizonte.
Todas as despesas decorrentes da participação na audição (deslocamento; hospedagem;
alimentação) serão de inteira responsabilidade do candidato.
2. Horários
Os horários das audições serão comunicados individualmente.
Todos os candidatos deverão apresentar-se no local das audições 30 minutos antes do
horário marcado.
3. Inscrições
Os interessados deverão realizar as inscrições, via e-mail ou correios, de 10 de janeiro a 17
de fevereiro de 2018. Todo o material abaixo listado deverá chegar ao Instituto Cultural
Filarmônica até o dia 17 de fevereiro de 2018, não sendo aceitos documentos que chegarem
após essa data.
Não serão consideradas as inscrições realizadas após os prazos estabelecidos acima.
4. Documentos necessários
Candidatos brasileiros:
•

Ficha de inscrição devidamente preenchida;
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•

Cópia da carteira de identidade;

•

Cópia do CPF;

•

Curriculum Vitae (somente 01 página);

Candidatos estrangeiros (residentes no Brasil com permissão de trabalho permanente ou
naturalizados brasileiros):
•

Ficha de inscrição devidamente preenchida;

•

Cópia do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) e do CPF;

•

Curriculum Vitae (em português, espanhol ou inglês – somente 1 página).

Os documentos deverão ser enviados para o e-mail audicao@filarmonica.art.br ou, via
correios, para o endereço:
Instituto Cultural Filarmônica/Sala Minas Gerais
A/C Gerência da Orquestra
Rua Alvarenga Peixoto, nº 2030
Barro Preto, Belo Horizonte, MG
CEP: 30.180-121
A inscrição será confirmada por e-mail ou telefone, quando o candidato será notificado da
data, horário e local da audição.
5. Audições por vídeo – DVD/link
Audições por vídeo não serão aceitas.
6. Condições gerais
A audição poderá consistir de várias fases a serem determinadas pela banca examinadora. O
repertório exigido está disponível em www.filarmonica.art.br/audicoes.
A banca examinadora poderá interromper a prova a qualquer momento.
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As peças solo devem ser executadas sem acompanhamento.
Ao assinar a ficha de inscrição, o candidato confirma ter conhecimento e estar de acordo
com todas as condições exigidas para participar da audição.
O candidato será notificado por telefone e/ou email da data, horário e local da audição.
Os candidatos que não receberem a confirmação de sua inscrição até o dia 17 de fevereiro
deverão entrar em contato com o Instituto Cultural Filarmônica pelo telefone (31) 32199000 ou pelo e-mail audicao@filarmonica.art.br.
As cópias dos documentos não serão devolvidas.
O presente Edital não constitui licitação ou concurso público.
A participação/aprovação do candidato nas audições não constitui garantia de contratação.
O Instituto Cultural Filarmônica é uma entidade privada, não integrante da Administração
Pública, e se reserva o direito de não contratar nenhum dos candidatos.

www.filarmonica.art.br

