
 
 

 
Academia Filarmônica 

Projeto 2021 
 
 
 
 

Edital de Seleção Remota 2021/01 
 
 
O Instituto Cultural Filarmônica faz saber que, entre os dias 17 de maio e 06 de julho de 
2021, estarão abertas as inscrições para a seleção dos estudantes da Academia 
Filarmônica. 
 
PERFIL DOS CANDIDATOS 
 
Para o ingresso na Academia Filarmônica serão aceitos músicos de notório potencial 
artístico com idade entre 15 e 30 anos (completos até ato da inscrição) e residentes no 
Estado de Minas Gerais. 
 
VAGAS 
 
Serão oferecidas 17 vagas distribuídas entre os instrumentos abaixo descritos. Poderá 
ocorrer adequações em relação à quantidade total de participantes e ao número de 
instrumentos. 
 

• 2 violinos 

• 2 violas 

• 2 violoncelos 

• 1 contrabaixo 

• 1 flauta 

• 1 clarinete 

• 1 fagote 

• 1 oboé 

• 1 trompa 

• 1 trompete 

• 1 trombone 

• 1 tuba 

• 1 harpa 

• 1 percussão 
 
BOLSAS 
 
Os jovens criteriosamente selecionados para a Academia Filarmônica receberão bolsa-
auxílio no valor de R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais) mensais, como incentivo à 



 
 

sua formação artística e dedicação à programação da Academia. Como as bolsas se 
destinam ao fomento de atividades acadêmicas e não se configuram como remuneração 
por prestação de serviços, os pagamentos serão isentos de Imposto de Renda. 
 
REALIZAÇÃO 
 
Para garantir o ingresso dos estudantes no segundo semestre de 2021, a Academia 
Filarmônica oferecerá currículos complementares dentro de uma proposta híbrida: 
virtual e presencial. As aulas individuais ocorrerão via internet enquanto perdurarem as 
limitações impostas pela pandemia da covid-19, migrando para um modelo presencial 
assim que possível, com atividades realizadas na Sala Minas Gerais. O funcionamento 
previsto inclui atividades diárias e eventuais módulos em feriados e finais de semana. A 
participação na Academia Filarmônica se limita ao período máximo de três anos. 
 
INSCRIÇÕES 
 
As inscrições deverão ser realizadas entre os dias 17 de maio e 06 de julho de 2021, 
exclusivamente por meio digital. No site da Filarmônica (fil.mg/academiafilarmonica) 
será disponibilizado um formulário de inscrições (http://fil.mg/inscricaoacademia), 
bem como os excertos do repertório (http://fil.mg/repertorioacademia) exigido. Não 
será cobrada taxa de inscrição. 
 
SELEÇÃO 
 
Em decorrência das restrições impostas pela pandemia, a seleção ocorrerá em uma 
única fase que consistirá em prova prática não presencial de caráter eliminatório e 
classificatório composta por vídeo disponibilizado pelo(a) candidato(a) no ato da 
inscrição. Serão aceitos apenas vídeos postados na plataforma YouTube e marcados com 
o status de visibilidade “não listado”, no momento do upload:  
 
 

 
 

Quadro 1 - o status de visibilidade deve estar marcado conforme exemplo acima 

https://forms.gle/MjdRz5ymERDgnfHHA
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1RGO2gZdJCxUrdnACaoIvxOMErqcrGWwI


 
 

O link deverá incluir somente e obrigatoriamente um único vídeo contendo a(s) obra(s) 
de confronto e todos os excertos do repertório listado no ANEXO 1 - REPERTÓRIOS. A 
filmagem poderá conter edição entre as peças e excertos, mas em nenhuma hipótese 
serão aceitas edições durante as execuções. O link com a gravação do vídeo deverá ser 
nomeado com a ordem candidato/instrumento. A fim de facilitar aos candidatos, 
disponibilizamos, no link repertório, todos os excertos orquestrais exigidos no presente 
Edital. O link pode ser acessado também pela página fil.mg/academiafilarmonica. 
 
BANCA EXAMINADORA 
 
Cada instrumento terá uma banca examinadora própria constituída por três membros 
titulares da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, cuja decisão será soberana e 
irrecorrível. 
 
RESULTADO 
 
A lista dos aprovados será publicada no dia 19 de julho de 2021 e estará disponível na 
página fil.mg/academiafilarmonica. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Os candidatos classificados no processo seletivo de que trata este edital serão 
contatados pela Coordenação da Academia Filarmônica por meio dos dados informados 
no formulário de inscrição e receberão um Termo de Concessão de Bolsas, diante do 
qual se comprometerão a frequentar regularmente as aulas, executar as tarefas 
programadas pela Academia e autorizar o uso/registro da sua imagem durante as 
atividades artísticas.  
 
Após a divulgação do resultado, os candidatos aprovados terão o prazo do dia 19 de 
julho de 2021 até às 23:59 do dia 26 de julho de 2021 para devolver o Termo de 
Concessão de Bolsas assinado. Após esse prazo, a coordenação da Academia Filarmônica 
se reservará o direito de convocar, se houver, candidatos excedentes. A devolução do 
Termo assinado deverá ser realizada exclusivamente na forma virtual, por meio do envio 
para o endereço eletrônico academia@filarmonica.art.br. 
 
Os músicos selecionados deverão seguir todas as condições determinadas no Termo de 
Concessão de Bolsas para que possam manter suas condições de membros participantes 
da Academia. 
 
Menores de 18 anos deverão ser assistidos por seus representantes legais, inclusive em 
relação à assinatura dos documentos para ingresso na Academia. 
 
O Instituto Cultural Filarmônica observará o disposto na Lei 13.709/18 - Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD), e os dados pessoais coletados serão tratados com base no 
art. 7º, incisos II e V e art. 14 da referida Lei. Os dados coletados (nome, CPF, RG, e-mail, 
telefone, endereço, nível de escolaridade e área de formação) serão utilizados para o 
cumprimento de obrigações legais pelo Instituto Cultural Filarmônica, bem como para 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1RGO2gZdJCxUrdnACaoIvxOMErqcrGWwI
fil.mg/academiafilarmonica
fil.mg/academiafilarmonica
mailto:academia@filarmonica.art.br


 
 

execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do 
qual seja parte o titular, incluindo as finalidades de gerenciamento de processo seletivo, 
envio de comunicações por quaisquer meios, como e-mail, telefone, aplicativo de 
mensagens como WhatsApp, prestação de contas, realizar avaliações estatísticas, 
cumprir ordem legal, judicial, administrativa ou exercer direitos em juízo, responder a 
perguntas e solicitações do titular, avaliar eventuais problemas e apurar condutas que 
violem o presente documento, além de guarda para utilização em processos seletivos 
futuros, no interesse do Titular dos dados, sempre respeitando a sua liberdade e 
privacidade. 
 
O Instituto Cultural Filarmônica poderá, ainda, tratar, armazenar ou utilizar os dados 
pessoais sensíveis (dados biométricos) do candidato, constantes do vídeo enviado, para 
a finalidade de análise musical e para a participação do candidato no processo seletivo, 
com base no art. 11, I da Lei Geral de Proteção de Dados, sendo permanentemente 
eliminados após o cumprimento desses objetivos. 
 
O Instituto Cultural Filarmônica é uma entidade privada sem fins lucrativos, não 
integrante da Administração Pública. Assim, o presente edital não configura licitação e 
nem concurso público. 
 
Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail academia@filarmonica.art.br. 
 
Exceções e casos omissos serão analisados pela comissão coordenadora da Academia 
Filarmônica. 
 
 

Belo Horizonte, 17 de maio de 2021. 
 
 
 
Instituto Cultural Filarmônica 
Orquestra Filarmônica de Minas Gerais 
Academia Filarmônica 
 
 
Diretor Artístico e Regente Titular 
Orquestra Filarmônica de Minas Gerais 
Fabio Mechetti 
 
 
Diretor Presidente 
Instituto Cultural Filarmônica 
Diomar Silveira 
 
 
Coordenador dos Projetos Educacionais 
Marcelo Corrêa 



 
 

 

ANEXO 1 - REPERTÓRIOS 
 

INSTRUMENTO CONFRONTO EXCERTOS 
 

VIOLINO 
 

Mozart - 1º movimento 
com cadência de um dos 
três concertos: 
KV 216, KV 218 ou KV 219 

Beethoven: Sinfonia nº 3 - Scherzo (comp. 77-127) 
Brahms: Sinfonia nº 4 - 4º movimento (comp. 33-80) 
Mozart: Sinfonia nº 35 – 1º movimento (início até 3 depois de A) 

VIOLA 
 

Concerto de Stamitz ou 
Hoffmeister 
(Exposição do  
1º movimento) 

Berlioz: Carnaval Romano  
a) Três depois de 1 a 3 
Mozart: Sinfonia nº 35 - 1º movimento (depois de A até B) 
Beethoven: Sinfonia nº 5 - 3º movimento  
(Trio: comp. 147-160 e 170-197) 

VIOLONCELO 
 

Exposição do primeiro 
movimento de um dos 
grandes concertos para 
violoncelo 
 

Beethoven: Sinfonia nº 5 - 2º movimento 
a) início até comp. 10  
b) anacruse de 50 até 59  
c) anacruse de 99 até 106  
Brahms: Sinfonia nº 2: - 2º movimento 
a) início até A  
b) C até dois antes de D 
Mozart: Sinfonia nº 40  
a) 1º movimento (comp. 115-135) 
b) 4º movimento (comp. 154-205) 

CONTRABAIXO 
 

Koussevitzky: Concerto 
para contrabaixo, 
1º movimento 

Beethoven: Sinfonia nº 5 - Scherzo 
a) início até comp. 18  
b) 42 a 74 
c) Trio (141) até 177  
d) Anacruse de 198 a 218 
Mozart: Sinfonia nº 40: 1º movimento 
a) comp. 115-135 
b) comp. 191-217 

FLAUTA 
 

Mozart: Concerto em Sol 
maior - 1º movimento com 
cadência 
 

Beethoven: Leonora nº 3 
a) Início ao compasso 24 
b) comp. 328-360 
Debussy: Prelúdio para “A tarde de um fauno” 
a) Início até 4 compassos depois de 1 
b) De 2 a 3 
Prokofiev: Pedro e o Lobo 
a) De 2 a 4 
b) Quatro antes de 51 a 52 

CLARINETE 
 

Mozart: Concerto para 
Clarinete - 1º movimento 
(Exposição) 
 

Beethoven: Sinfonia nº 8 - 3º movimento 
(comp. 48 até final do Trio) 
Mendelssohn: Sonho de uma noite de verão - Scherzo 
(Início até B) 
Rimsky-Korsakov: Capriccio Espagnol - 1º movimento (A até B) 
Tchaikovsky: Sinfonia nº 5 - 1º movimento (Início até comp. 49) 

FAGOTE 
 

Mozart: Concerto para 
Fagote - 1º movimento 
 

Ravel: Bolero (solo fagote) 
Mozart: Bodas de Fígaro (Início até comp. 24) 
Dukas: Aprendiz de Feiticeiro (de 7 até 9) 
Brahms: Concerto para violino (Início até comp. 32) 

OBOÉ 
 

Mozart: Concerto 
1° movimento com 
cadência 

Beethoven: Sinfonia nº 3 - Scherzo (comp. 89-101 e 349-382) 
Brahms: Concerto para violino - 2º mov. (início até comp.32) 
Ravel: Le tambeau de Couperin - 1º movimento 



 
 

TROMPA 
 

Strauss: Concerto nº1 
1º movimento 
 

Brahms: Concerto para piano nº 2 - 1º movimento  
(3ª trompa - comp. 174-198: letra F até 7 antes de G) 
Mahler: Sinfonia nº 3 - 1º movimento  
(7ª trompa - comp. 1-23: início até 3 antes do número de ensaio 2) 
Tchaikovsky: Sinfonia nº 4 - 1º movimento  
(4ª trompa - compassos 1-20: início até 6 depois da letra A) 

TROMPETE 
 

Haydn: Concerto para 
Trompete - 1° mov, até o 
fim do desenvolvimento 
(compasso 114) 
 

Mussorgsky/Ravel: Quadros de uma exposição (Promenade) 
Stravinsky: Petrushka (solo bailarina) 134 até 139 
Bizet: Carmen (trecho grave)  

TROMBONE 
 

F. David: Concerto  
para Trombone op.4 – 
1º movimento 

Ravel: Bolero (3 depois de 10 até 11) 
Rossini: Guilherme Tell (C até 9 depois de D) 
Brahms: Sinfonia nº 2 - 4º movimento (P até comp. 405) 

TUBA 
 

V. Williams: Concerto para 
Tuba - 1º movimento 
 

Berlioz: Sinfonia Fantástica - 5º movimento  
(sete depois de 66 a quinze depois de 67) 
Mahler: Sinfonia nº 1 - 3º movimento 
(quatro antes de 3 a sete depois de 3) 
Wagner: A Cavalgada das Valquírias (Seção em si maior) 

HARPA 
 

Händel: Concerto para 
Harpa - 1º mov. (sem 
repetição) 

Bartók: Concerto para orquestra - 4º movimento (comp. 42-59) 
Tchaikovsky: Lago dos cisnes - cadência 

PERCUSSÃO 
 

Marimba ou Vibrafone 
Bach: Partita nº 2 para 
violino 
a) Allemande (Início até 
comp. 16, sem repetição) 
 
Tímpanos 
Beethoven: Sinfonia nº 9 - 
1º mov. 
a) comp. 17-30 
b) comp. 513 ao fim 
 
Caixa-clara 
Knauer: Kleine Trommel 
Schule 
a) Exercício 29 

Caixa-clara 
Prokofiev: Lieutenant Kijé - 1º movimento (The birth of Kijé) 
a) de 1 a 2 
b) de 13 ao fim 
Rimsky-Korsakov: Scheherazade - 4º movimento 
a) 4 comp. antes de N até 19 comp. depois de N 
b) Letra P até letra R 
RULO (4/4, 100 bpm a semínima) 
a) 4 comp. de rulo ppp + 2 comp. crescendo + 4 comp. rulo ff + 2 
comp. decrescendo 
Glockenspiel 
Dukas: Aprendiz de Feiticeiro 
a) quatro comp. depois de 17 até 3 comp. antes de 20 b) 22 a 24 
Xilofone 
Gershwin: Porgy and Bess: Retrato Sinfônico - de 13 a 15 
Pratos 
Rachmaninov: Concerto para piano nº 2 - 3º movimento 
a) 32 até 13 comp. depois de 32 
Tchaikovsky: Romeu e Julieta 
a) 2 comp. antes de O até 12 comp. depois de O 
Pandeiro 
Dvorák: Abertura Carnaval 
a) Início até 6 comp. antes de B 
b) 8 comp. antes de U até o fim 
Triângulo 
Tchaikovsky: O quebra-nozes: Abertura 
a) 2 até 3 
b) 6 até nove comp. antes de 7 
Ritmos Brasileiros (Livre escolha: Instrumentos e Ritmos) 
a) Ritmo 1: 20 segundos de demonstração 
b) Ritmo 2: 20 segundos de demonstração 

 


