
EDITAL DE RETIFICAÇÃO 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL 001/FOSPA/2021,  DE 08 DE ABRIL DE 
2021 - ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA MASTERCLASSES NA ESCOLA DE 
MÚSICA DA OSPA, DURANTE O ANO DE 2021. 

 
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE 

PORTO ALEGRE - FOSPA  resolve: retificar o Edital de Abertura de Inscrições 
para vagas para Masterclasses na Escola de Música da OSPA, publicado na 
Página 164, do DOE nº 74, de 09/04/2021, conforme abaixo discriminado: 

 
 
 

I – No quadro que consta no item 1, onde se lê: 

“Masterclass de Introdução ao Oboé” 

 

Leia-se: 

“Masterclass de Oboé” 

 

 

II – No item 2.3, letra d, onde se lê: 

“Possuir o instrumento musical pertinente à vaga concorrida. No caso 

da Masterclass de Introdução ao Oboé, o candidato deve possuir um oboé ou uma 

flauta doce e” 

 

Leia-se: 

“Possuir o instrumento musical pertinente à vaga concorrida e”  

 

 

III – No item 3, onde se lê: 

 

3 – DO PROCESSO DE SELEÇÃO: A seleção será realizada através 



de vídeo, sendo que o candidato deverá apresentar uma gravação, utilizando o 

instrumento relativo à vaga que pretende concorrer, de uma peça de livre escolha, 

com duração mínima de 03 (três) minutos e máxima de 15 (quinze) minutos.  O 

vídeo deverá ser postado no YouTube, em link “não listado”. Este link deverá ser 

colocado na ficha de inscrição, a ser preenchida conforme instruções do ítem 2.2. 

No caso da Masterclass de Introdução ao Oboé, o candidato deve gravar um vídeo 

tocando oboé ou flauta doce. Os vídeos serão avaliados pela banca avaliadora no 

período de 03/05 até 14/05.  

 

Leia-se: 

3 – DO PROCESSO DE SELEÇÃO: A seleção será realizada através 

de vídeo, sendo que o candidato deverá apresentar uma gravação, utilizando o 

instrumento relativo à vaga que pretende concorrer, de uma peça de livre escolha, 

com duração mínima de 03 (três) minutos e máxima de 15 (quinze) minutos.  O 

vídeo deverá ser postado no YouTube, em link “não listado”. Este link deverá ser 

colocado na ficha de inscrição, a ser preenchida conforme instruções do ítem 2.2. 

Os vídeos serão avaliados pela banca avaliadora no período de 03/05 até 14/05.  

 

Porto Alegre, 13 de abril de 2021. 

 

Luis Roberto Ponte, 

Presidente 


