GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE CULTURA E ARTE APERIPÊ DE SERGIPE – FUNCAP/SE

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PROCESSO SELETIVO DE VAGA
REMANESCENTE DE PIANISTA/REGENTE DO CORO DA ORQUESTRA
SINFÔNICA DE SERGIPE – ORSSE.
A FUNDAÇÃO DE CULTURA E ARTE APERIPÊ DE SERGIPE-FUNCAP/SE, no
uso de suas atribuições legais, por intermédio da sua Diretória de Cultura, torna público
o presente chamamento público visando o preenchimento da vaga de Pianista/Regente do
Coro – Chefe de Naipe – da ORQUESTRA SINFÔNICA DE SERGIPE, ligada a esta
fundação, em conformidade com as condições e exigências estabelecidas neste edital e
seus anexos:
1 - DA INTRODUÇÃO:
O Governo do Estado de Sergipe, por intermédio da sua Fundação de Cultura e
Arte Aperipê de Sergipe – FUNCAP/SE, vem a público informar a abertura das inscrições
para o processo seletivo visando o preenchimento de vaga de Pianista/Regente do Coro
junto à Orquestra Sinfônica de Sergipe – ORSSE, corpo artístico estável do Governo de
Sergipe lotado na Diretoria de Cultura da FUNCAP/SE. Mantendo seu compromisso de
levar música de alto nível performático ao povo sergipano, a ORSSE vem realizando uma
programação intensa de concertos com temporadas anuais, organizadas em séries de
perfis distintos, em concertos realizados em sua sede, o Teatro Tobias Barreto, e em outras
localidades do Estado. As diferentes séries permitem que o público tenha acesso a
repertórios que transitem pela música sinfônica, repertórios camerísticos, obras de
diferentes épocas e estilos e, também, concertos didáticos, que visam aproximar o público
infanto-juvenil da música sinfônica.
Por sua vez, o Coro Sinfônico da Orquestra Sinfônica de Sergipe é um grupo
adjacente à orquestra, formado por cantores amadores/semiprofissionais, e sua
programação se divide em duas vertentes de atuação: concertos de repertórios sinfônicoscorais com a orquestra e concertos solo. O grupo, criado em 2005, já tem na bagagem um
grande número de obras apresentadas e performances realizadas. A ORSSE é uma
realização do Governo do Estado de Sergipe.
2 - DOS OBJETIVOS:
2.1- A presente seleção pública tem como objetivo selecionar um(a) candidato(a) para o
preenchimento do quadro de músicos da Orquestra Sinfônica de Sergipe - ORSSE,
precisamente a vaga de Pianista/Regente do Coro, não sendo condição essencial a
comprovação acadêmica, mas sim a demonstração de expertise, tanto em performance
como pianista de orquestra – na execução de partes de orquestra e realização de
correpetição –, quanto como regente coral, na regência de grupos amadores ou
profissionais. As avaliações serão realizadas por meio de audições virtuais, análise do
currículo dos artistas e entrevista.
3 - DA COMISSÃO ORGANIZADORA:
3.1. A Comissão Organizadora do processo de seleção será composta por 03 (três) ou
mais membros escolhidos e nomeados pela Diretora-Presidente da Fundação de Cultura
e Arte Aperipê de Sergipe-FUNCAP/SE;
3.2. A Comissão Organizadora terá as seguintes atribuições:
3.2.1. Coordenar o recebimento das inscrições;
3.2.2. Conferir a regularidade das mesmas, bem como prestar as informações previstas
nesta seleção e o que couber;
3.2.3. Desclassificar imediatamente o(a) proponente em caso de inobservância do
presente documento de seleção;
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3.2.4. Proceder os trabalhos de forma organizada, estabelecendo-se critérios e
pontuações, que deverão ser contabilizados para o anúncio do resultado;
3.2.5. Zelar pelo cumprimento desta convocação pública;
3.2.6. Analisar e decidir os casos omissos desta convocação pública.
4. DAS INSCRIÇÕES:
4.1. As inscrições para a seleção de preenchimento de vaga de Pianista/Regente do
Coro da ORSSE são gratuitas e sua abertura dar-se-á a partir da data de publicação
do presente documento convocatório e até o dia 25 de fevereiro de 2021, sendo
somente válida por meio de contato virtual com a Orquestra Sinfônica de Sergipe, o qual
deve ser realizado unicamente por meio do seguinte endereço eletrônico:
sinfonica.sergipe@gmail.com, sendo que:
4.1.1. Somente serão aceitas inscrições de pessoas físicas maiores de 18 anos, realizadas
por meio do e-mail disponibilizado acima;
4.1.1.1. A inscrição da seleção para a seleção de músico Pianista/Regente do Coro da
ORQUESTRA SINFÔNICA DE SERGIPE deverá ser efetuada exclusivamente por
meio do envio de ficha de inscrição (disponibilizado no anexo II deste edital) pelo email: sinfonica.sergipe@gmail.com. Esta será respondida pela comissão
organizadora, e serão prestadas quaisquer outras informações acerca da avaliação
do(a) interessado(a);
4.1.1.2. O(A) candidato(a) tem por obrigação encaminhar para o e-mail
sinfonica.sergipe@gmail.com a ficha de inscrição preenchida;
4.1.1.3. Atenção, a inscrição só será concluída quando a comissão conferir a
documentação. Após a conferência, a comissão enviará e-mail de confirmação para o(a)
candidato(a);
4.1.2.1. Caso seja verificada a duplicidade de inscrições, sendo mais de uma, apenas será
considerada somente a primeira inscrição;
4.2. Não será admitida a inscrição de candidatos menores de 18 anos, salvo aqueles
emancipados.
5. DAS VAGAS:
5.1. Será selecionado apenas 1 candidato(a) para a vaga junto a ORSSE, conforme o
quadro abaixo:
PIANISTA/REGENTE DO CORO

1 (uma) vaga

6. DAS AVALIAÇÕES:
6.1. As avaliações para a seleção de pianista/regente do coro serão feitas pela comissão
organizadora nos dias 03 e 04 de março de 2022, sendo que as avaliações ocorrerão de
maneira totalmente virtual por meio de análise de currículo, vídeos (audições) e marcação
de entrevista por meio da plataforma Google Meet.
6.2. As Audições serão realizadas por meio de vídeos. Os candidatos deverão enviar dois
links do sítio eletrônico da plataforma Youtube – devem ser feitos carregamentos dos
vídeos dentro da plataforma –, sendo que um dos vídeos deve conter a performance
pianística e o outro deverá conter a performance para coro. Atenção: os vídeos devem ter
acesso liberado para a banca, por meio de link “público” ou “não listado” – não utilizar a
opção “link privado”. Os vídeos devem ser produzidos da seguinte forma:
Vídeo 1 – Performance pianística:
1) Bach – Prelúdio e fuga do Cravo Bem Temperado, livre escolha.
2) Excerto orquestral: Parte integral de piano de último movimento (Toccata – “O
trenzinho do caipira”) das Bachianas Brasileiras nº2, de Heitor Villa-Lobos.
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3) Redução pianística da obra “Pater Noster”, de Igor Stravinsky.
Vídeo 2 – Performance como regente:
1) Regência, com coro ou piano, de obra coral livre-escolha.
2) Regência, com coro ou piano, da obra “Pater Noster”, de Igor Stravinsky.
Obs.: o Coro escolhido poderá ter configuração mínima. Caso o(a) candidato(a)
não consiga a presença de um coro para desenvolver sua performance, deverá
realizá-la com o auxílio de um pianista correpetidor.
6.1.1. Os links dos vídeos deverão ser enviados com referência à inscrição por meio do
e-mail: sinfonica.sergipe@gmail.com, até as 23h59 minutos do dia 25 de Fevereiro de
2022.
6.2. O desempenho, bem como o currículo de cada candidato(a), serão analisados pelos
membros da banca de avaliação. Esta indicará a aprovação do(a) candidato(a) vencedor(a)
que corresponda aos critérios estabelecidos para o preenchimento da vaga.
7. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINARES, DOS RECURSOS E
DO RESULTADO DEFINITIVO:
7.1. O Resultado preliminar da seleção de músicos que integrará o quadro da ORSSE será
divulgado por meio de lista que demonstrará o(a) candidato(a) apto(a) selecionado(a),
bem como os possíveis suplentes, sendo disponibilizada até o dia 07 de março de 2022,
por meio das páginas oficias desta fundação, durante a programação da rádio/TV Aperipê
e pela ORSSE, em sua rede social da plataforma Facebook (https://ptbr.facebook.com/orquestrasergipe/);
7.1.1. Além da divulgação por meio das redes sociais supramencionadas, será
encaminhado e-mail com a divulgação do resultado;
7.1.2. O prazo de recursos será de 5 (cinco) dias da divulgação do resultado, os quais
deverão ser encaminhados ao e-mail: sinfonica.sergipe@gmail.com, quando serão
analisados pela comissão de seleção;
7.1.3. Finalizado a conferência dos recursos, se existirem, será divulgado definitivamente
o(a) candidato(a) selecionado(a) para compor o quadro de músicos da ORQUESTRA
SINFÔNICA DE SERGIPE, na vaga de Pianista/Regente do Coro.
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
8.1. O selecionado será contratado na modalidade de CARGO EM COMISSÃO DA
FUNCAP/GOVERNO DE SERGIPE – CCEO-11 - para a vaga de Pianista/Regente
de Coro da ORSSE, com direito ao recebimento de férias e 13º salário;
8.2. O(A) selecionado(a) não tem direito a estabilidade dos servidores públicos
estatutários, ficando disposto(a) à regra da nomeação ad nutum;
8.3. Ao(À) artista selecionado(a) por meio dessa seleção pública compete observar
também a disposição de compromisso com a ORQUESTRA SINFÔNICA DE SERGIPE,
sendo a presença em suas atividades de natureza obrigatória, salvo impossibilidade
justificada;
8.4. Fica vedada aos candidatos a acumulação de cargos ou empregos públicos;
8.5. Quaisquer esclarecimentos aos interessados e orientação técnica para o
preenchimento da Ficha de Inscrição e elaboração dos materiais serão prestados pela
ORQUESTRA
SINFÔNICA
DE
SERGIPE
por
meio
do
e-mail:
sinfonica.sergipe@gmail.com;
8.6. Constam desta seleção pública 02 (dois) anexos, os quais são: Anexo I –LISTA DE
PERFORMANCES EXIGIDAS aos candidatos na Avaliação; ANEXO II – FICHA
DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL, também disponibilizada por meio do e-mail:
sinfonica.sergipe@gmail.com;
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8.7. Fica eleito o Foro da Comarca de Aracaju/SE, para dirimir quaisquer dúvidas e/ou
controvérsias oriunda da presente seleção pública, com renúncia expressa a qualquer
outro, sem qualquer tipo de distinção a pessoa.

Aracaju/SE, 17 de janeiro de 2022
Dicult – Funcap/SE
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ANEXO I
LISTA DE PERFORMANCES EXIGIDAS

PIANISTA/REGENTE DE CORO DA ORSSE
Performances pianísticas:
1) Bach – Prelúdio e fuga do Cravo Bem Temperado, livre

escolha.
2) Excerto orquestral: Parte integral de piano de último
movimento (Toccata – “O trenzinho do caipira”) das
Bachianas Brasileiras nº2, de Heitor Villa-Lobos.
3) Redução pianística da obra “Pater Noster”, de Igor
Stravinsky.
Performances como regente:
1) Obra coral livre-escolha.
2) “Pater Noster”, de Igor Stravinsky.

Obs.: o Coro escolhido para a performance poderá ter
configuração mínima (1 cantor por voz). Caso o candidato
não consiga a presença de um coro para tanto, deverá
realizar a performance com o auxílio de um pianista
correpetidor.
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ANEXO II

FICHA DE INSCRIÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PROCESSO SELETIVO DE VAGA REMANESCENTE DE
PIANISTA/REGENTE DO CORO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DE SERGIPE – ORSSE

NOME COMPLETO

RG

CPF

DATA DE NASCIMENTO

E-MAIL

TELEFONES PARA CONTATO

ANEXAR CURRÍCULO ARTÍSTICO, COM COMPROVAÇÕES QUE CONSIDERE
RELEVANTES.

Declaro estar ciente e de acordo com todas as condições do informe referentes ao
documento de CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PROCESSO SELETIVO DE VAGA
REMANESCENTE DE PIANISTA/REGENTE DO CORO DA ORQUESTRA
SINFÔNICA DE SERGIPE – ORSSE e estar inteiramente de acordo com as condições

nele expressas em caso de classificação para integrar o quadro de músicos da
Orquestra Sinfônica de Sergipe.

Aracaju, __________________________________ de 2022.

_______________________________________
Assinatura do candidato

