
FLAUTA

PROCESSO DE CHAMAMENTO INTERNO - PROFESSOR DA ELM

Fica a critério da Sociedade Pró-Sinfônica de Limeira, em conformidade com o desempenho obtido 
pelos candidatos no processo de seleção, oferecer 1 (uma) vaga para professor de auta na Escola 
Livre de Música.

A comissão de chamamento priorizará os músicos atuantes do corpo estável da Orquestra Sinfônica 
de Limeira, e, caso os candidatos não estejam aptos ou não haja concorrência, o chamamento se 
estenderá aos demais candidatos.

• Vídeo tocando uma peça de livre escolha (link)

O prazo limite para envio do e-mail é até o dia 18 de julho de 2020.

• Curriculum musical (anexo)

• Plano de Aula (anexo)

O conteúdo será avaliado remotamente por uma banca examinadora, que será formada pelo Maestro 
Rodrigo Müller, pelo atual professor de auta Daniel Lazinho e por um representando da Sociedade Pró 
Sinfônica de Limeira.

Os candidatos deverão enviar um e-mail com o assunto ‘‘Vaga Flauta’’, para o endereço: 
prosinfonica@gmail.com, contendo:

Os candidatos aprovados na Etapa 1, receberão por e-mail, uma peça para que seja gravado um novo 
vídeo, onde deverão enviar novo link por e-mail para avaliação nal. O prazo para envio deste vídeo é 
até o dia 31 de julho de 2020.

PROCESSO SELETIVO

A Sociedade Pró-Sinfônica de Limeira abre processo de chamamento para contratação de professor 

de auta na Escola Livre de Música (ELM) para o segundo semestre do ano letivo de 2020.

destinado primordialmente aos músicos atuantes do corpo estável da Orquestra Sinfônica de Limeira

DISPONIBILIDADE DE VAGA E CONTRATAÇÃO

Cada participante será responsável pelas próprias despesas durante a sua participação no presente 
processo de chamamento.

Esta seleção se divide em 02 (duas) etapas distintas, todas obrigatórias e eliminatórias:

Etapa 1: 

Etapa 2: 

Rua Professora Irene Alves de Toledo Lima, 240 - sala 04. Vila Paraíso - Limeira - SP
19 3451.0502 - sinfonicadelimeira@gmail.com



O chamamento simplicado de que trata o presente edital tem a nalidade de contratação de prossional 

prestador de serviço com vista à contratação para o cargo discriminado:

O candidato que apresentar melhor desempenho no processo de chamamento, será convocado para 

exercer a função de professor de auta na Escola Livre de Música (ELM) durante o segundo semestre 

do ano de 2020, com início das atividades no dia 07 de Agosto de 2020.

O candidato será um prestador de serviços para a Sociedade Pró-Sinfônica de Limeira, através do 

sistema de Micro Empreendedor Individual (MEI).

O candidato vencedor estará sujeito a um período probatório de até dois meses junto à Sociedade Pró-

Sinfônica de Limeira.

DA VAGA

DA CONVOCAÇÃO E CONDIÇÕES

CRONOGRAMA

Envio do primeiro e-mail - Etapa 1: de 04 a 18 de julho de 2020.

Envio do segundo e-mail - Etapa 2: até 31 de julho de 2020.

Início das atividades: 07 de agosto de 2020.

Rua Professora Irene Alves de Toledo Lima, 240 - sala 04. Vila Paraíso - Limeira - SP
19 3451.0502 - sinfonicadelimeira@gmail.com

4 horas 

semanais

(sexta feira,

das 17h às 21h)

Ministrar aulas de auta

(individual);

Aplicar avaliações 

semestralmente.

Professor de

Flauta

Nº DE

VAGA

JORNADA DE

TRABALHO
ATRIBUIÇÕES DO CARGOCARGO REMUNERAÇÃO

R$ 720,00/mês01

Comissão de Chamamento

Sociedade Pró-Sinfônica de Limeira

O processo seletivo terá validade de até 6 (seis meses), a contar da data de publicação do resultado nal.

DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO

Limeira, 04 de Julho de 2020
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