
 

Processo seletivo para oficinas Camerata Laranjeiras  
 
● A Oficina promovida pela Camerata Laranjeiras é um encontro musical, que            

promove a integração e o intercâmbio entre jovens músicos de diferentes           

origens de todo o Rio de Janeiro. Tem como função de capacitação e processo              

seletivo para novos integrantes da Camerata Laranjeiras.  

 
● Serão selecionados 20-25 jovens músicos para compor a formação completa           

dos naipes. Os candidatos deverão corresponder a todas etapas do processos           

seletivo.  

 
● A faixa etária é de 15 até 25 anos.  

 
● O (a) PARTICIPANTE deverá estar presente nos TRÊS dias da oficina            

participando de TODAS atividades. Aqueles que não seguirem estes critérios,          

não terão sua inscrição validada.  

 
INSCRIÇÕES  
 
● As inscrições serão gratuitas.  

 
● As inscrições para o processo seletivo terão início no dia 21 de setembro de               

2018, e serão encerradas às 23:59 do dia 01 de outubro de 2018. Deverão ser               



feitas através do endereço eletrônico, disponível no site        

(https://cameratalaranjeiras.com.br/24a-edicao-da-oficina-camerata/)  

 
● Toda inscrição deve ser feita no site. 

 
● Após a realização da inscrição, toda e qualquer comunicação será feita por via              

email (oficinacameratalaranjeiras@gmail.com).  

 
● Não serão aceitas inscrições fora do prazo determinado.  

 
● O processo de seleção será realizado no dia 02 de outubro até o dia 06 de                 

outubro de 2018. Visando o preenchimento de vagas para os seguintes naipes: 

- Violinos: 10  

- Violas: 4 

- Violoncelos: 6  

- Contrabaixos: 3  

 
DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

 
● Aos participantes que vão se inscrever pela PRIMEIRA VEZ ou           

PARTICIPAR PELA PRIMEIRA VEZ do processo de seleção da Oficina          

Camerata Laranjeiras, deverão enviar um vídeo com mais ou menos de um            

minuto de duração, a partir do dia 02/10/2018 para o email           

(oficinacameratalaranjeiras@gmail.com) com o assunto: OF. VIDEO.      

Participantes que enviaram vídeos nas Oficinas anteriores não precisam         

enviar novamente. 

Neste vídeo, o candidato (a) deverá responder as perguntas: Quais são seus            

objetivos com a Camerata Laranjeiras? Por que você deseja fazer parte (falar            



sobre suas motivações)? Os critérios avaliativos sobre o vídeo será a           

demonstração do quanto você quer fazer parte da Camerata Laranjeiras.  

 
● O participante terá que enviar o vídeo até o dia 06 de outubro. Aquele que não                 

enviar o video no prazo determinado, irá perder o direito de fazer parte do              

processo seletivo, e sua inscrição ficará na fila sob avaliação para próximas            

oficinas, caso o candidato se inscreva futuramente. 

 
● Os vídeos ficarão seguros armazenados nos arquivos do email da Camerata            

Laranjeiras, eles não serão compartilhados/enviados para nenhuma outra pessoa         

que não seja da equipe Oficina Camerata Laranjeiras.  

 
● Os resultados sairão no dia 09/10/2018. 

 
● Menores precisam de uma autorização dos pais ou responsáveis permitindo o            

participante dormir no local, o documento a ser assinado será encaminhado via            

email após a confirmação de sua presença na oficina. As autorizações serão            

recolhidas na primeira atividade da oficina, aquele que não estiver com a            

autorização assinada pelo responsável, não terá permissão de dormir no local da            

Oficina. 

 

 


