
OFE – ORQUESTRA FILARMÔNICA ESTUDANTIL 

PROCESSO SELETIVO – TEMPORADA 2018 
HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES (03/2018) 

 

 

 

 

 

Considerando o disposto no Edital no. 01/2018 OFE, com datas e demais obrigações previstas, a Direção Cultural do 

Projeto torna público o Edital de Homologação das Inscrições no Processo Seletivo para o ingresso na OFE – Orquestra 

Filarmônica Estudantil durante a Temporada 2018. 

As bancas para instrumentista e regente assistente serão realizadas na sede da Nova Acrópole em Curitiba, na Rua 

General Carneiro, no. 881 – Sala da Orquestra. 

O candidato deve portar documento de identificação, observando a data e o horário marcado, no qual serão entregues 

as senhas para ordem de participação no teste. Não será tolerado atraso. 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

ASSISTENTE DE REGÊNCIA 
__________________________________________________________________________________________________ 

DIA 14 DE ABRIL 

 

NOME DO CANDIDATO        BANCA 

DIEGO OSTERNACK        10H00 

GUILERME BARCIKI        10H25 

JETSON SOUZA         10H50 

NATANAEL MELO        11H15 

RENAN GABRIEL RIBEIRO       11H40 

__________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVAÇÕES: 

O candidato deve trazer um currículo breve contendo seus principais trabalhos artísticos e estudos. O candidato que 

não trouxer será desclassificado, ficando impossibilitado de realizar o teste. 

Cronograma: 

- 5 minutos onde o candidato entregará o currículo à banca avaliadora e se apresentará para a orquestra; 

- 20 minutos de ensaio diante da OFE – Orquestra Filarmônica Estudantil, sem interferência de terceiros; 

- A peça a ser trabalhada será enviada para o candidato no e-mail cadastrado na inscrição no domingo anterior ao teste; 



- O candidato deve realizar o ensaio conforme melhor lhe convir, contanto que não ultrapasse o tempo determinado; 

- O candidato é responsável por trazer o seu material (grade orquestral, batuta, entre outros). A HM disponibilizará 

estante de regente e pódio. 

 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

INSTRUMENTISTA – 24 de Março 
__________________________________________________________________________________________________ 

HORÁRIO: 10H00 

 

ADRIANO DONIZETI (FLAUTA) 

BRUNO FERRAZ (TROMPETE) 

BRUNO VELASCO (FLAUTA) 

DAVI PERUSSE RAIZER (VIOLINO) 

ELVIS WILLIAM DA SILVA (TROMPETE) 

EMANOELLA GOULART (VIOLINO) 

EMMANUEL BARBIERI (VIOLINO) 

FERNANDO CESAR ALVES DAS SILVA FERREIRA (VIOLINO) 

GABRIEL HILARIO (VIOLINO) 

GUILERME BARCIKI (VIOLONCELO) 

HEITOR LEITE (VIOLONCELO) 

ISIS BINDER (VIOLINO) 

ISMAEL FLORES AHUERMA (VIOLA) 

JENNIFER BOMBARD (OBOÉ) 

JULIA NAGEL CABRAL (VIOLINO) 

LEANDRO NOGUEIRA (VIOLA) 

LUCAS DA PAZ (VIOLONCELO) 

MARCELLO CAPILE LUIZ (VIOLA) 

MIRIAN PARRELA PAZ (VIOLINO) 

NATANAEL MELO (VIOLINO) 

OSMAR ROPELATTO (VIOLINO) 



THAÍS WIPPEL (VIOLINO) 

TIAGO AZANHA (VIOLINO) 

__________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVAÇÕES: 

A audição consistirá de: 

I. Um estudo de método abordando técnica instrumental ou escala; 

II. Uma peça de livre escolha;  

III. Leitura à primeira vista selecionada pela banca. 

 

O candidato deve ter em mãos a partitura do estudo e da peça de livre escolha em duas cópias para a banca 

examinadora, além da que usará para execução; 

 

Cronograma: 

- Horário de início: 10 horas; 

- O candidato deve estar presente antes do horário previsto de início, chegando preferencialmente a partir das 09h30m 

para deixar seu instrumento preparado para realizar o teste; 

- O candidato que não estiver no local do teste no horário agendado será desclassificado; 

- A realização dos testes será feita de acordo com a ordem de chegada dos candidatos. 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

INFORMAÇÕES E CONTATO: 

William Hegenberg – Diretor e Maestro da OFE – Orquestra Filarmônica Estudantil 

Tel: (41) 99646-3308 

E-mail: hegenbergmusic@gmail.com 

OFE – ORQUESTRA FILARMÔNICA ESTUDANTIL 

Rua General Carneiro, 881 

 

 

Casos omissos serão decididos pela Direção Cultural do Projeto 

 

 

 

 

 

DIREÇÃO CULTURAL 

William Hegenberg 

Diretor e Maestro da OFE – Orquestra Filarmônica Estudantil 

Curitiba, 21 de Março de 2018 


