
	

 

 
 

EDITAL DE SELEÇÃO 

Orquestra Jovem de Niterói - 2022 
 
 

1. Apresentação 
 

A Orquestra Jovem de Niterói (OJN) é uma realização do Instituto Memória Musical Brasileira, 
inscrito no CNPJ 07.996.136/0001-42, sob produção executiva da Muriqui Cultural Ltda., inscrita 
no CNPJ 19.208.393/0001-51, e é fruto das atividades de ensino musical desenvolvidas no contexto 
do Programa Aprendiz Musical, um projeto cultural da Prefeitura Municipal de Niterói realizado 
por meio da Fundação de Artes de Niterói (FAN) que desde 2001 promove a educação musical nas 
escolas da Rede Pública Municipal de Ensino da cidade.  

O conjunto é voltado para a formação musical de jovens e a participação visa estimular o 
aprimoramento das habilidades técnicas e artísticas de seus integrantes, além de fomentar a 
leitura e compreensão das formas e estruturas musicais (solfejo, leitura rítmica, análise 
harmônica), podendo contar com suporte em aulas de instrumentos e de teoria e percepção 
musical, bem como com a orientação sobre a performance artística, incluindo aspectos 
relacionados à estética, estilos e história da música.  

A prática de repertório do conjunto orquestral será sob a condução de profissionais especializados 
e prevê a participação de alunos em eventos públicos e particulares como festivais, turnês, 
encontros, recitais e concertos. Além de fazer música, o objetivo principal da OJN é capacitar os 
jovens para o ingresso e formação em cursos de música, em outras orquestras e instituições de 
ensino superior, proporcionando experiências reais de performance ao vivo com público 
espontâneo e incentivando a inserção no  mercado de trabalho. 
 
 
 
2. Requisitos para participar 
 

Os requisitos para participar da OJN são: 
 
- ter entre 15 e 24 anos; 
- ter o instrumento musical; 
- ter domínio sobre o instrumento e sobre a execução musical; 
- ser aprovado na prova de admissão. 

 

É importante que o candidato(a) tenha acesso frequente a um endereço de email e número de 
telefone para contato com a produção da Orquestra. Estes serão os principais canais para 
informações sobre seleção, cronograma, eventos, pagamento de bolsa e outros assuntos 
pertinentes. 
 
Candidatos(as) menores de idade, se selecionados, deverão apresentar autorização e 
documentação de pelo menos um responsável legal. 



	

 

3. Vagas 
 

Serão disponibilizadas 50 (cinquenta) vagas para instrumentistas, sendo 35 (trinta e cinco) vagas 
com direito à bolsa-auxílio no valor de R$700,00 (setecentos reais) mensais durante 9 (nove) meses 
(abril a dezembro de 2022). As vagas são para os seguintes instrumentos: 
 
● Violino (I e II) 
● Viola 
● Violoncelo 
● Contrabaixo 
● Flauta 
● Clarinete 
● Oboé 
● Fagote 
● Trompa 
● Trompete 
● Trombone 
● Trombone baixo 
● Tuba 
 
O detalhamento sobre as bolsas-auxílio está no item 8 deste Edital. 
 
4. Ensaios 
 
Os ensaios vão acontecer de forma presencial no Centro de Niterói-RJ duas vezes por semana, às 
terças e quartas-feiras, das 17h30 às 20h30. 
 

A previsão de início é no mês de abril de 2022. 
 

5. Inscrições 
 

As inscrições devem ser feitas em duas etapas: 
 
Primeira etapa: A primeira será por meio de formulário eletrônico disponível neste link: 
https://forms.gle/8jaXKZyjmn3pzeJYA 
 
Cada candidato deverá preencher um formulário com seus dados completos.  
No caso de duplicidade de formulários, será considerada a última inscrição. 
 
No caso do(a) candidato(a) ser menor de 18 anos, será necessário informar os dados de pelo 
menos um responsável legal. 
 
Segunda etapa: Após a realização da primeira etapa, a segunda etapa consiste no envio dos dois 
vídeos necessários para a Prova de Admissão.  
 



	

 

 
 

 
O candidato deverá enviar em um mesmo email os dois vídeos para o endereço eletrônico 
aprendizmusica.secretaria@gmail.com conforme orientações do item 7 deste edital. O Assunto do 
email deve constar a seguinte informação: 
 
“Nome completo do candidato - instrumento - vídeos da prova de admissão 2022” 

Exemplo: João da Silva - violino - vídeos da prova de admissão 2022 

Candidatos que não realizarem as duas etapas de inscrição serão desqualificados. 
 
 
6. Prazos e Resultado 
 

O período de inscrições será das 12 horas de 22 de fevereiro às 18 horas de 14 de março de 2022. 
Materiais enviados por email após este período serão desconsiderados e a inscrição não será 
considerada como concluída. 
 
A apreciação dos materiais enviados acontecerá entre os dias 15 e 25 de março de 2022. 
 
A divulgação da lista de admitidos e dos bolsistas acontecerá no dia 28 de março de 2022 pelas 
redes sociais do Aprendiz Musical. Serão três classificações: 
 
Apto com bolsa – Aluno aprovado, com direito à bolsa. 
Apto – Aluno aprovado, sem direito à bolsa. 
Inapto – Aluno não aprovado. 
 
A presente seleção é para participação na Orquestra no ano de 2022, compreendendo o período 
de 1º de abril a 31 de dezembro de 2022. 
 
As atividades estão previstas para começar na primeira semana abril de 2022. Na hipótese de 
adiamento do início, os selecionados serão comunicados por email e informados sobre a nova 
data. 
 
 
7. Prova de Admissão: 

 

A apreciação do(a) candidato(a) será totalmente virtual. Conforme descrito no item 5 deste Edital, 
na Segunda Etapa de inscrições o candidato deverá enviar dois vídeos: 
 
> vídeo 1: Peça de Confronto 
 

Conforme o instrumento do(a) candidato(a), apresentar o respectivo trecho da Abertura da ópera 
Il Guarany, de Carlos Gomes. 



	

 

 
 

Violino I C ao 52 
I ao 201 

Violino II D (ff) ao 65 
178 ao 201 

 Viola 44 ao 52 
179 ao 202 

Violoncelo C ao 52 
F ao 125 

Contrabaixo C ao 52 
105 ao 125 

Flauta 
Tempo I ao 30 
50 ao 86 
H ao 151 

Clarinete 
41 ao 52 
57 ao 82 
H ao 153 

Oboé 
Tempo I ao 30 
E ao 82 
H ao 151 

Fagote 5 ao 18 
39 ao 52 

Trompa 
1 ao 7 
Tempo I ao 30 
J até o fim 

Trompete 
1 ao 10 
Tempo I ao 30 
45 ao 48 

Trombone 
parte de trombone 1 
1 ao 10 
198 ao fim  

Trombone baixo 
parte de trombone 3 
1 ao 10 
57 ao 80 

Tuba 57 ao 80 
J ate o final 

 
 
As partes poderão ser baixadas pelo site do Aprendiz Musical: 
www.aprendizmusica.com.br/orquestra2022 
 
O excerto de orquestra (O Guarany) deverá ser gravado em um vídeo único, contendo os trechos 
separados por uma breve pausa (silêncio). 
 
Os candidatos de Violino deverão escolher o naipe para qual desejam prestar a prova (1º ou 2º 
violino) e gravar a respectiva parte de confronto. 

 



	

 

> vídeo 2: Peça de livre escolha 
 
Peça do repertório do instrumento (composta especificamente para o instrumento ou 
tradicionalmente executada pelo mesmo. Não deve ser um arranjo). Entre 2 e 4 minutos (se a peça 
for maior que isso não tem problema. Mas só serão considerados para a avaliação os primeiros 4 
minutos). 
 
Orientações: 

• O vídeo pode ser feito com a câmera em pé ou deitada, sem nada que obstrua a visão; 
• No início de cada vídeo o candidato deve dizer o seu nome e sobrenome; 
• Os vídeos não devem conter cortes e edições; 
• Não é necessário acompanhamento ao piano. 

 
Serão avaliados técnica, afinação, sonoridade, performance e precisão. 
 
Dicas: 

• Se possível grave os vídeos em frente a uma parede lisa; 
• Escolha uma roupa também lisa, sem estampas, e, se possível, de cor escura; 
• Procure um espaço silencioso para gravar; 
• Procure um espaço com boa iluminação. Se não houver, grave o vídeo de dia e  com a janela 

aberta; 
• Capriche! Isso sempre conta ponto. 

 
8. Bolsas-Auxílio 
 
Serão disponibilizadas até 35 (trinta e cinco) bolsas no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) 
mensais cada. As bolsas serão concedidas de abril a dezembro de 2022 e estão sujeitas a 
cancelamentos e descontos, conforme descrito a seguir: 
 

•   Falta não justificada em aula ou ensaio: R$ 50,00 (cinquenta reais) cada; 

•   Falta não justificada em apresentação: R$ 200,00 (duzentos reais) cada; 
•   Faltas consecutivas: três faltas consecutivas e não justificadas serão entendidas como 

abandono e ocasionarão a perda irreversível da bolsa. 
 
Esclarecemos que serão aceitas faltas justificadas por atestado médico, documento oficial do 
governo ou declaração de prova da instituição de ensino. 
 
O pagamento da bolsa será feito até o dia 10 de cada mês por transferência bancária. No caso do 
aluno menor de idade, o pagamento será depositado em conta bancária  do seu responsável legal. 
Caso seja necessária a aplicação de descontos, eles serão executados no mês subsequente. 
 
Importante: O pagamento da bolsa acompanha o cronograma de ensaios. As bolsas somente serão 
pagas quando iniciarem os ensaios. 
 
No caso de desistência, o candidato receberá o valor proporcional até o momento de sua 
participação. 



	

 

 
Esclarecemos que o pagamento das bolsas não gera vínculo empregatício ou obrigações  
trabalhistas e que consiste em um auxílio financeiro para viabilizar o transporte e despesas básicas 
para participação no conjunto. 
 
9. Considerações Gerais 
 

Somente após a aprovação, os selecionados serão comunicados por email e deverão enviar os 
documentos pessoais, a saber:  

Ø RG ou Certidão de Nascimento ou CNH; 
Ø Comprovante de Endereço (por exemplo conta de água, luz, telefone fixo, NET, podendo 

ser em nome de seu responsável legal); 
Ø Comprovante de matrícula em instituição de ensino em 2022  

 

No caso de alunos menores de 18 anos, deverão apresentar também o RG ou Certidão de 
Nascimento ou CNH de pelo menos um responsável legai, além de uma declaração de saúde 
(Atestado Médico) com informação de que está em perfeita saúde física e mental. 
 
Ao realizar a inscrição, o candidato ou seu responsável legal declaram estar consciente e de acordo 
com todos os termos deste Edital. 
 
Ao realizar a inscrição o candidato ou seu responsável legal autorizam o uso da imagem e voz do 
candidato em relatórios, divulgações, anúncios e campanhas impressas ou virtuais do Programa 
Aprendiz  Musical, tanto por meio da Prefeitura da Cidade de Niterói e de todas as suas secretarias 
vinculadas, quanto pelo Instituto Memória Musical Brasileira, quanto pela Muriqui Cultural Ltda., 
de forma gratuita, permanente e por prazo indeterminado. 
 
No caso de desistência, o candidato deverá informar imediatamente ao Programa  Aprendiz por 
escrito através do email aprendizmusica.secretaria@gmail.com. 
 

Qualquer dúvida, pergunte! A equipe da OJN e do Aprendiz Musical está à disposição. 


