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EDITAL DE SELEÇÃO – CORAL LIVRE DA CIDADE DE SÃO PAULO 

 

 

A Fundação Theatro Municipal de São Paulo (“FTMSP”), por meio de sua Diretoria de Formação, 

comunica que, após a publicação deste, estarão abertas as inscrições para o processo seletivo de novas 

vagas para o Coral Livre da Cidade de São Paulo para os meses de outubro a dezembro de 2015. A 

atividade é realizada de forma gratuita em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, nas 

dependências da Galeria Olido. 

  

Objetivos 

As atividades do Coral Livre da Cidade de São Paulo têm como objetivo principal propiciar ao 

participante a iniciação e a prática do canto coral por meio de aulas e outros tipos de atividades 

coletivas. 

 

Inscrições 

Para se inscrever o(a) candidato(a) deverá baixar a ficha de inscrição disponível no endereço eletrônico 

da Diretoria de Formação da FTMSP (http://theatromunicipal.org.br/formacao/diretoria-de-formacao-

3/). Todas as informações referentes ao processo seletivo (candidatos selecionados, datas e locais das 

audições, solicitações de partituras, entre outros) serão publicadas no link informado acima. Não haverá 

comunicação de resultados por email. 

 O(A) candidato(a) deverá preencher corretamente todos os campos e enviar a ficha de inscrição para o 

e-mail inscricao.corallivre@gmail.com, junto com a partitura ou cifra da obra musical escolhida em 

formato pdf.  

Importante: este e-mail é o único canal de comunicação válido entre o(a) candidato(a) e a instituição.  

 

O período para o envio da ficha de inscrição ocorrerá entre a data de publicação desta chamada e o dia 

18 de setembro de 2015. Com base na análise da ficha de inscrição, até 36 candidatos serão 

encaminhados a um processo seletivo por meio de banca examinadora para o preenchimento de, no 

máximo, 20 vagas, divididas da seguinte forma para cada naipe:  

Sopranos: até 5 vagas; 

Contraltos: até 5 vagas; 

Tenores: até 6 vagas; 

Baixos: até 4 vagas. 
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Processo seletivo 

Poderá participar do processo seletivo qualquer interessado na prática do canto coral com idade igual 

ou superior a 18 anos completos. Não é necessário possuir formação musical. 

 

O processo seletivo ocorrerá de forma presencial na Vitrine da Dança da Galeria Olido (Avenida São 

João, 473, Centro), por meio de audição de uma peça vocal de livre escolha. Será disponibilizado pianista 

para as datas de audição. 

 

A partir do dia 23 de setembro será publicada no site da Diretoria de Formação a lista dos inscritos e 

respectivos dias e horários de realização das audições, que acontecerão nos dias 28, 29 de setembro e 

1º de outubro de 2015, sempre das 10 às 13 horas. 

O resultado final do processo seletivo será publicado a partir do dia 13 de outubro de 2015 no endereço 

eletrônico da Diretoria de Formação. 

 

Serão oferecidas no máximo 20 (vinte) vagas, que poderão ou não ser totalmente preenchidas, a 

depender do resultado do processo seletivo realizado.  

A decisão da banca examinadora é soberana, não cabendo nenhum recurso por parte dos inscritos.  

 

Cronograma 

As atividades do Coral Livre da Cidade de São Paulo acontecem até o dia 17 dezembro de 2015, nas 

dependências da Galeria Olido, localizada à Avenida São João, 473, Centro, São Paulo-SP, às segundas, 

terças e quintas-feiras, das 10 às 13 horas. 

A ausência em 3 (três) aulas/atividades acarretará ao participante a perda de sua vaga no programa. 

 

 


