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AUDIÇÕES PARA CONCERTINO 

 ORQUESTRA SINFÓNICA PORTUGUESA 

 

REGULAMENTO 
 

1. Poderão participar nas Audições, os Candidatos que: 
 

1.1 Tenham mais de 18 (dezoito) anos; 

1.2 Possuam qualificações adequadas e necessárias ao desempenho da função a 

concurso; 

1.3 Tenham ainda um adequado conhecimento de línguas.  

 

2. As Provas de seleção terão lugar no Palco do Teatro Nacional de São Carlos, sito na Rua 

Serpa Pinto, n.º 9, em Lisboa, no dia 22 de dezembro de 2014. 

 

3. O Júri será composto por: 

a) O Consultor Artístico do TNSC; 

b) O Maestro Titular da OSP; 

c) Um Concertino Convidado de uma orquestra de reputação internacional;  

d) Os Concertinos Adjuntos da OSP; 

e) Os Coordenadores de Naipe das Cordas da OSP; 

f) Um Coordenador do Naipe de Metais; (Por Sorteio); 

g) Um Coordenador do Naipe das Madeiras; (Por Sorteio) ; 

h) O Coordenador do Naipe da Percussão; 

i) Um elemento da Comissão da OSP (sem direito a voto). 

 

4. Os candidatos serão pré-selecionados após apreciação dos curriculum vitae respetivos.  

 

5. A Prova consistirá em duas eliminatórias realizadas “atrás de cortina” em que o candidato 

executará as obras que o júri escolher; 
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6. Os Candidatos considerados aptos nas provas eliminatórias, prestarão nova prova à 

“vista” do júri, executando as obras que lhe forem solicitadas.  

 

7. Quanto ao vínculo contratual: 

7.1. No caso do júri se pronunciar pela escolha de um só candidato julgado capaz para o 

exercício da função, o contrato será celebrado pelo período de duas temporadas 

eventualmente renovável por um período igual; 

7.2. Em caso de dúvida, poderão ser selecionados até um máximo de três candidatos que 

ficarão sucessivamente à experiência ao longo de uma temporada; 

7.3. No final da temporada, o júri reunirá e, com os elementos entretanto recolhidos, 

decidirá qual o candidato que celebrará o contrato definitivo por um período de duas 

temporadas eventualmente renovável por igual período. 

 

8. O Júri é soberano não cabendo recurso das suas decisões. 

 

 

A remuneração a auferir será de 49.000,00€/bruto/ano, acrescida dos subsídios em vigor.  

 

 

A contratação efetiva dos selecionados só será formalizada após as respetivas 

autorizações do Secretário de Estado da Cultura e do Ministério das Finanças. 

 


