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EDITAL DE SELEÇÃO - OFICINA DE REGÊNCIA DE BANDA SINFÔNICA DA 

ESCOLA DE MÚSICA DE SÃO PAULO 

A Fundação Theatro Municipal de São Paulo (FTMSP), por meio da Escola de Música de 

São Paulo, comunica que, após a publicação deste edital, estarão abertas as inscrições do 

processo seletivo para Oficina de Regência de Banda Sinfônica. 

 

 

Objetivo 

A Oficina de Regência de Banda Sinfônica tem como objetivo principal o 

desenvolvimento e a preparação artística de jovens regentes para o trabalho com grupos 

de Banda Sinfônica e Orquestras de Sopros. O curso dará ênfase ao desenvolvimento da 

técnica de comunicação gestual, a preparação da partitura, além dos critérios de escolha 

de repertório adaptados à realidade dos conjuntos. 

 

 

Orientações para Inscrição 

Para se inscrever o(a) candidato(a) deverá realizar a inscrição online no site do Theatro 

Municipal de São Paulo (http://www.theatromunicipal.org.br/), na seção 

Formação/Escola de Música/Oficinas. O preenchimento incorreto ou incompleto 

acarretará no cancelamento da inscrição do candidato no Processo Seletivo. O período de 

inscrição ocorrerá do dia 21 ao dia 29 de março de 2019. 

 

 

Processo Seletivo 

A Oficina de Regência de Banda Sinfônica disponibiliza gratuitamente 20 vagas 

destinadas a candidatos (as) com idade entre 18 a 40 anos completos até o dia 29 de 

março de 2019. O processo seletivo será constituído de um exame de conhecimentos de 

teoria musical, harmonia, contraponto e noções de regência. As avaliações serão 

realizadas nas dependências da Escola de Música de São Paulo, localizada na Av. São 

João, 281 - Centro, São Paulo - SP, 01035-000.  O dia e horário para realização da prova 

do Processo Seletivo será divulgado no site do Theatro Municipal de São Paulo 

(http://www.theatromunicipal.org.br/), na seção Formação/Escola de Música/Oficinas, no 

dia 1 de abril de 2019. A lista dos aprovados será divulgada, no mesmo site, no dia 8 de  
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abril de 2019. No mesmo dia será divulgado uma lista com candidatos suplentes, que 

poderão ser chamados, até o mês de junho de 2019, para completar vagas remanescentes. 

 

 

Matrícula 

A matrícula será realizada pelo site do Theatro Municipal de São Paulo 

(http://www.theatromunicipal.org.br/), na seção Formação/Escola de Música/Oficinas, no 

período do dia 8 a 10 de abril de 2019. No início das aulas, o aluno aprovado deverá 

trazer uma foto 3x4; cópia de documento oficial com foto e cópia de comprovante de 

residência. 

 

 

Cronograma 

As atividades da Oficina de Regência de Banda Sinfônica são gratuitas e ocorrerão no 

período do mês de abril ao mês de dezembro de 2019, todas as quintas-feiras das 10h00 

às 13h00 nas dependências da Escola de Música de São Paulo. 

Período de inscrição: 21 ao dia 29 de março de 2019; 

Publicação dos Candidatos e datas dos 

exames: 

1 de abril de 2019; 

Datas dos exames: Podem ocorrer entre 4 a 6 de abril de 2019, a 

definir conforme número de inscritos; 

Publicação dos Aprovados: 8 de abril de 2019; 

Matrícula online: 8 a 10 de abril de 2019; 

Período letivo:  11 de abril a 12 de dezembro de 2019. 

 

 

Avaliações e Frequência 

A atuação e rendimento dos alunos participantes desta Oficina terão avaliações bimestrais 

no decorrer do curso. Caso o desempenho seja considerado insatisfatório, média inferior a 

7,0 (sete) ou se o aluno somar 4 (quatro) faltas não justificadas, dentro do semestre letivo, 

o mesmo será reprovado e consequentemente ser desligado da Oficina. 
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Informações Adicionais 

Caso o professor da Oficina de Regência de Banda Sinfônica julgar necessário, o aluno 

poderá ser indicado a frequentar as aulas de teoria musical da Escola de Música de São 

Paulo. Quando houver disponibilidade de uma ou mais vagas, estas poderão ser 

preenchidas de acordo com a ordem da nota dos candidatos suplentes. Se necessário, para 

preenchimento de vagas em aberto, um novo Processo Seletivo poderá ser realizado. 

Casos omissos serão julgados pelo Conselho da Escola de Música de São Paulo. 

 

 

 

 

Docente 

Dario Sotelo, regente. 


