
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Edital de Seleção para  
Orquestra Jovem de Niterói - 2021 
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1. Apresentação 

A Orquestra Jovem de Niterói (novo nome da antiga Orquestra Sinfônica Aprendiz) é fruto 
do Aprendiz Musical, Programa da Prefeitura Municipal de Niterói realizado por meio da 
Fundação de Artes de Niterói, que há 20 anos promove educação musical nas escolas da 
Rede Pública Municipal de Ensino da cidade, e busca estimular o aprimoramento das 
habilidades técnicas e artísticas de seus integrantes. A participação no conjunto orquestral 
visa também fomentar a leitura e compreensão das formas e estruturas musicais (solfejo, 
leitura rítmica, análise harmônica), que podem contar com suporte em aulas de teoria e 
percepção musical, bem como a performance, 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 e conjuntos em 
eventos como festivais, encontros, recitais e concertos. Além de fazer música, o objetivo 
principal da Orquestra é capacitar os jovens para o ingresso e formação em cursos de 
música, em outras orquestras e instituições de ensino superior, incentivando a inserção no 
mercado de trabalho.  

Para 2021 a OJN tem a proposta de ser uma orquestra virtual enquanto não estiverem 
autorizados os encontros presenciais. Diante da impossibilidade das atividades que reúnem 
pessoas ao vivo, elaboramos um planejamento que nos possibilita continuar fazendo música 
sem que nossos alunos e equipe precisem estar fisicamente no mesmo espaço de ensaio.  

Assim, durante o período de isolamento o objetivo musical será a produção de vídeos com 
o repertório, que será arranjado especificamente para esse fim, de modo que os integrantes 
do conjunto produzam materiais interessantes e divertidos, tanto para eles próprios quanto 
para o público que terá acesso às produções através das redes sociais do Aprendiz Musical 
e da Prefeitura.  

Importante: a partir das orientações das autoridades municipais, o conjunto poderá passar 



 

a se encontrar pelo menos uma vez por semana para ensaiar, com objetivo de restabelecer 
e manter dois encontros semanais assim que possível. 

 

2. Requisitos para participar:  

Os requisitos para participar da OJN são:  

- ter entre 15 e 23 anos;  
- ter o instrumento musical;  
- ter domínio sobre o instrumento e sobre a execução musical;  
- ter acesso a um celular, tablet ou computador com câmera e acesso à internet  
- ter habilidade de gravar vídeos;  
- ser aprovado na prova de admissão;  

3. Vagas:  

Serão 30 vagas, sendo 20 vagas com direito à bolsa-auxílio no valor de R$600,00 
mensais. Os instrumentos são:  

● Violino  
● Viola  
● Violoncelo  
● Baixo acústico  
● Flauta  
● Clarinete  
● Oboé  
● Fagote  
● Trompa  
● Trompete  
● Trombone  

4. Ensaios:  

Serão dois encontros semanais online: quartas e sextas-feiras às 16 horas (enquanto 
vigorarem as medidas de distanciamento social). Assim que for permitido, passaremos para 
dois encontros presenciais por semana, às terças e quartas-feiras das 18h às 21 horas, no 
Teatro Popular Oscar Niemeyer. 

O planejamento geral prevê:  

1. Ensaio virtual, onde será trabalhado o repertório proposto (individualmente 
e/ou em naipes). Duração: entre 30 minutos e 2 horas.  

2. Aula de história da música, estética e análise musical. Duração 2 horas. 

Importante: será necessário participar das aulas virtuais com câmera aberta.  



 

5. Inscrições:  

As inscrições devem ser feitas em duas etapas. 
 

A primeira será por meio de formulário eletrônico disponível neste link:  
https://forms.gle/JZnyjoe7Sm1av6gS7  

Cada candidato deverá preencher um formulário com seus dados completos. Caso o 
candidato seja menor de idade, deverá também completar os dados de seu responsável 
legal.  

No caso de duplicidade de formulários, será considerada a última inscrição.  

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 os dois vídeos para o 
email aprendizmusica.secretaria@gmail.com conforme orientações do item 7 deste edital. 
No Assunto do email deve constar a seguinte informação:  

“Nome completo do candidato - instrumento - vídeos da prova de admissão 2021” 

Exemplo: João da Silva - violino - vídeos da prova de admissão 2021  

Candidatos que não realizarem as duas etapas de inscrição serão desqualificados.  

6. Prazos e Resultado  

O período de inscrições será das 09 horas de 1º de julho às 12 horas de 20 de julho de 
2021. Materiais enviados por email após este período serão desconsiderados.  

A apreciação dos materiais enviados acontecerá entre os dias 20 e 30 de julho de 2021.  

A divulgação da lista de admitidos e dos bolsistas acontecerá no dia 31 de julho de 2021 
pelas redes sociais do Aprendiz Musical e da Cultura Niterói. 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 2021, compreendendo o 
período de 1º de agosto a 31 de dezembro de 2021.  

As atividades começam na primeira semana agosto de 2021.  

7. Prova de Admissão:  

Dadas as circunstâncias pandêmicas excepcionais, as audições serão virtuais. O 



 

candidato deverá enviar dois vídeos:  

> vídeo 1: peça de confronto  

W. A. Mozart – Lacrimosa (Arranjo específico para a prova, que deverá ser gravado 
ouvindo o acompanhamento/base com fone de ouvido). O arranjo e o 

 

acompanhamento poderão ser baixados pelo site do Aprendiz Musical -  
www.aprendizmusica.com.br.  

> 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  
● No início de cada vídeo diga 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 video de dia e 

com a janela aberta.  
● Capriche! Isso sempre conta pontos.  

8. Bolsas-Auxílio  

Serão disponibilizadas até 20 bolsas no valor de R$ 600,00 mensais cada. As bolsas 
serão concedidas de junho a dezembro de 2021 e estão sujeitas a cancelamentos e 
descontos, conforme descrito a seguir:  

● Faltas não justificadas  
Falta em aula ou ensaio: R$ 50,00  
Falta em apresentação: R$ 200,00  

Esclarecemos que serão aceitas faltas justificadas por atestado médico, documento 
oficial do governo ou declaração de prova da instituição de ensino.  



 

● Faltas consecutivas  
Três faltas consecutivas e não justificadas serão entendidas como abandono e 
ocasionarão a perda irreversível da bolsa.  

O pagamento da bolsa será feito até o dia 10 de cada mês por transferência bancária. No 
caso dos alunos menores de idade, o pagamento poderá ser depositado em conta bancária 
do seu responsável legal. Caso seja necessária a aplicação de descontos, eles serão 
executados no mês subsequente. 

 

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 
neste sentido.  

9. Considerações Gerais  

Após a aprovação, alunos menores de 18 anos deverão ter a autorização por escrito ou 
em vídeo do responsável legal para a participação nas atividades da OJN.  

Assim que houver autorização para voltarmos com as atividades presenciais, os ensaios 
passam a ser na sede do Programa Aprendiz Musical (Niterói - RJ), com duração de 3h 
cada, às terças e quartas-feiras, das 18h às 21h.  

Ao realizar a inscrição, o candidato está consciente e de acordo com os termos deste 
edital.  

Ao realizar a inscrição fica também autorizado o uso da imagem e voz do candidato em 
relatórios, divulgações, anúncios e campanhas impressas ou virtuais do Programa Aprendiz 
Musical, da Prefeitura de Niterói por meio de suas secretarias municipais de Educação e 
Cultura, e do Instituto Memória Musical Brasileira, de forma gratuita e por prazo 
indeterminado.  

No caso de desistência, o candidato deverá informar imediatamente ao Programa 
Aprendiz por escrito por meio do email aprendizmusica.secretaria@gmail.com.  

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


