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PROCESSO SELETIVO INSTITUTO BACCARELLI – 2017
O Instituto Baccarelli anuncia processo seletivo a ser realizado de 30 de novembro a 3 de dezembro
de 2016, para preenchimento de vagas destinadas a alunos que já tenham conhecimento musical,
com possibilidade de ingressar no Instituto Baccarelli.
INSTRUMENTOS
1º Violinos
2º Violinos
Violas
Violoncelos
Contrabaixos
Flautas
Oboés

Clarinetes
Fagotes
Trompas
Trompetes
Trombones
Percussão

Antes de realizar a inscrição é necessário que o candidato leia atentamente o Edital Novas Vagas e
esteja de acordo com as CONDIÇÕES exigidas.
INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser realizadas AQUI a partir do dia 16 de novembro de 2016 (quarta) até às
18h00 do dia 26 de novembro de 2016 (sábado).
Observação: As audições serão realizadas no Instituto Baccarelli, localizado na Estrada das Lágrimas,
2.317 (São João Clímaco, São Paulo, SP); será exigido o pagamento de uma taxa de inscrição no valor
de R$ 30,00, acrescida da taxa bancaria. Na data da audição, será restituído, aos candidatos que
comparecerem, o valor dos R$ 30,00, relativos à inscrição; todas as despesas decorrentes da
participação do candidato (deslocamento, hospedagem e alimentação) serão de inteira
responsabilidade do mesmo;
AVALIAÇÃO
As avaliações serão realizada de 30 de novembro a 3 de dezembro de 2016, sendo que o dia e
horário preciso da tua avaliação será informado posteriormente por e-mail nos dias 28 e 29 de
novembro. A ordem da audição será feita por sorteio realizado no dia do processo seletivo.
Todos os candidatos deverão realizar a prova com seus próprios instrumentos. Os candidatos aos
cursos de contrabaixo e percussão, se assim desejarem, poderão utilizar os instrumentos do Instituto
Baccarelli, que estarão disponíveis no local da prova. A banca examinadora tem a prerrogativa de
ouvir apenas trechos das músicas requisitadas ou interromper a avaliação, se julgar suficiente o que
já tiver ouvido. Não será permitido trazer músico acompanhador para a prova. Os candidatos que
obtiverem média final abaixo de 7 estarão automaticamente eliminados do Processo Seletivo.
REPERTÓRIO
Os candidatos deverão preparar o repertório de acordo com as informações abaixo:
Cordas:
– DUAS peças, ou movimentos de concertos de livre escolha com características contrastantes.
– UM estudo.
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–

UMA escala, em modo maior ou menor, com variações rítmicas e seus respectivos arpejos.

Sopros e Percussão:
– DUAS peças de livre escolha com características contrastantes.
– UM estudo
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
O resultado deste Processo Seletivo, com a lista dos candidatos aprovados, será divulgado
no site e Facebook do Instituto Baccarelli até o dia 13 de fevereiro de 2017 (segunda). Os alunos
selecionados serão informados por e-mail. Os candidatos considerados aprovados e não convocados
de imediato integrarão lista de suplentes. A lista final de classificados terá validade para fins de
suplência até o dia 30 de dezembro de 2017.
MATRÍCULA DOS APROVADOS
Os candidatos aprovados e convocados deverão realizar sua matrícula pessoalmente junto à
Secretaria do Instituto Baccarelli no período de 13 a 17 de fevereiro de 2017, das 8h às 16h.
Para realizar a matrícula, o candidato selecionado deverá apresentar:
– Comprovante de residência, RG e CPF;
– O candidato menor de idade deverá trazer, também, a cópia do RG e CPF de seu responsável
legal;
– Aqueles que tiverem curso superior deverão trazer cópia do diploma e aqueles que estiverem
cursando bacharelado deverão trazer comprovante de matrícula e boletim do semestre anterior.
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