
                                                                               
 

X Concurso de Violão do 
Conservatório Villa Lobos da FITO 

 
 
O X Concurso de Violão do Conservatório Villa Lobos, aberto aos alunos de escolas de música 
ou de professores particulares, tem por objetivo estimular o aprimoramento do estudo de 
violão e fomentar a prática de apresentação em público. 
  

Inscrições 
 
Os participantes poderão inscrever-se de acordo com a idade, nos seguintes turnos: 
 

Violão Erudito 
 
1º turno: até 10 anos completos na data do concurso; 
2º turno: de 11 a 13 anos completos na data do concurso; 
3º turno: de 14 a 17 anos completos na data do concurso; 
4º turno: a partir de 18 anos. 
 
O valor da taxa de inscrição é de R$15,00 (quinze reais) a ser depositado no  
Banco Bradesco (237) - Ag. 0529-0 C/C 150000-7 em nome da  
Fundação Instituto Tecnológico de Osasco - FITO, CNPJ: 73.050.536/0001/95.  
 
O candidato deverá enviar os dados de inscrição e o comprovante do pagamento da inscrição 
para a secretaria do conservatório, no e-mail: concursodeviolao@fito.edu.br e aguardar 
confirmação da mesma via e-mail. 
As inscrições poderão ser feitas impreterivelmente até o dia 1º de agosto de 2015.  
Os telefones para contato são: 3652-3018 e 3652-3043. 
 

Provas 
  
Haverá uma única prova para todos os turnos a ser realizada no dia 8 de agosto de 2015, a 
partir das 10h, na Sala de Recitais Edna Baldassi do Conservatório, localizado na Rua Camélia, 
26, Jardim das Flores, Osasco - SP.  
Os candidatos deverão se apresentar no local da prova com, pelo menos, 30 minutos de 
antecedência e trazendo 03 cópias das partituras de livre escolha a serem executadas. 
A apresentação será realizada em ordem alfabética de acordo com cada turno. 
  
 

 
 
 
 



                                                                               
 

 
Programa 
  

Categoria Violão Erudito 
 
1º turno 
01 peça de livre escolha e Passeando com os dedos (H. Pinto  Ciranda das 06 Cordas p. 89); 
 
2º turno 
01 peça de livre escolha e Andante de F. Carulli (H. Pinto  Iniciação ao Violão p. 42/43); 
 
3º turno 
01 peça de livre escolha e Andantino (Estudo Op.60 nº3) de M. Carcassi (H. Pinto  Iniciação ao 
Violão p. 59/60); 
 
4º turno 
Estudo nº8 de Heitor Villa-Lobos e 01 peça de livre escolha.  
Duração máxima de 15 minutos para este turno. 
 

Categoria Violão Instrumental Popular 
 
1º turno  01 peça de livre escolha e Caixa de Fósforo de Othon G. Filho; 
2º turno  01 peça de livre escolha e Sons de Carrilhões de João Pernambuco; 
3º turno  01 peça de livre escolha e Jorge do Fusa de Garoto.  
    Duração máxima de 15 minutos para este turno. 
 

Prêmios 
 
1. Medalhas para os três primeiros colocados de cada turno. 
2. Certificado de participação para todos os candidatos. 
3. Um concerto com cachê de R$1.000,00 na sala de recitais Edna Baldassi, no segundo 
semestre de 2015 para o vencedor do 4º turno, oferecimento da JBA Construtora; 
  
Obs. Outros prêmios serão atribuídos e conhecidos na ocasião da realização do concurso. 
  

Júri 
 
O júri será composto por três músicos de renome no meio musical, não podendo dele 
participara professor que tiver aluno inscrito no concurso.  As decisões do júri são soberanas e 
irrecorríveis. 
 

Banca – Violonistas: 
 
Fréderic Bernard (França) 
Fábio Bartoloni (EUA – Brasil) 
Marcelo Fernandes (Brasil) 
 



                                                                               
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO - 2015 
X Concurso de Violão do Conservatório Villa Lobos 

da FITO 
 
 
Nome: _______________________________________________________________________ 
 
Data de nascimento: _____/____/_______         Idade: _________________________________ 
 
Endereço:_____________________________________________________________________ 
 
Nº: ________ Complemento: _____________________________________________________ 
 
Bairro: ____________________ Município: ____________________  CEP: __________ - _____ 
 
Tel. Residencial: (     ) _______________________  Celular: (     )__________________________ 
 
E-mail: _______________________________________________________________________ 
 
Professor: ____________________________________________________________________ 
 
Professor Particular (      ) Escola de Música (      )  Qual? ________________________________ 
 
Categoria 
 
(     ) Violão Erudito    (     ) Violão Instrumental Popular 
 
(     ) 1º turno    (     ) 2º turno   (     ) 3º turno    (     ) 4º turno 
 
Programa a ser apresentado:  
 
1)___________________________________________________________________________        
 
2)___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

____________________________________ 
Assinatura do aluno ou do responsável 


