
 

 

ANEXO 3 – DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA INSCRIÇÃO – 2023 
 

BOLSAS FILANTRÓPICAS E NÃOFILANTRÓPICAS 

Todos os documentos abaixo devem ser preparados antecipadamente 

para inclusão no formulário eletrônico de inscrição: 

• Cópia digitalizada (PDF) legível de documento de identidade 

RG/RNE ou Certidão de Nascimento;  

• Cópia digitalizada (PDF) legível do CPF; 

• 1 (uma) foto digitalizada (PDF) 3X4 recente; 

• Cópia digitalizada (PDF) do comprovante de residência atual (de até 

3 meses antes da data da inscrição); 

• Cópia digitalizada (PDF) das partituras do programa a ser executado 

na audição, conforme predefinido neste edital; 

• Curriculum Vitae (PDF) constando, de forma detalhada, a experiência 

musical do candidato; 

• Cópia digitalizada (PDF) do comprovante de matrícula ou conclusão 

de Ensino Superior, Médio ou Fundamental (para o Curso Técnico 

em INSTRUMENTO MUSICAL); 

• Cópia digitalizada (PDF) do comprovante de conclusão de Ensino 

Superior ou Médio (para o Curso Técnico em CANTO); 

• Link do(s) arquivo(s) de vídeo, com até 15 (quinze) minutos de 

gravação das peças listadas abaixo, conforme orientação (para 

INSTRUMENTO MUSICAL, considerar o ANEXO 4; para CANTO, 

considerar o ANEXO 5); 

• Atenção: 

− O candidato deverá zelar pela qualidade sonora e pela boa 

visibilidade de seu trabalho no arquivo de vídeo; 

− O candidato deverá hospedar os vídeos em um link liberado 

para visualização, previamente e por sua conta, em canal 

próprio do YouTube. Os arquivos de vídeo devem ser 

nomeados, antes da publicação e de acordo com este padrão: 

- INSTRUMENTO – NOME DO CANDIDATO; ou 

- CANTO – NOME DO CANDIDATO; 



 

 

− A Fundação OSESP não se responsabiliza pela qualidade do 

link enviado; 

− O candidato será automaticamente desclassificado caso a 

banca examinadora não consiga acessar seu vídeo; 

− EXCLUSIVAMENTE PARA O CURSO DE CANTO: Carta de 

referência (PDF) assinada por professor de canto com 

telefone deste professor, para possível contato da banca 

examinadora. 

 

 

 


