
 

 
      
     Resultado dos Recursos de Notas 

 

 

1. Recursos Indeferidos: 

 

Vinicius Dias Prates 

Inscrição: 31710281327 

Brahms, primeira frase (letra A): o candidato não sustenta as colcheias conforme notado 

pelo compositor e executado pelo solista/membro da banca. Essa falta de de “tenuto” 

nessas notas acaba por salientar uma falta de expressividade e direção na frase como um 

todo.  Além disso: o trecho, composto em imitação, dá ao candidato oportunidade de 

mostrar flexibilidade, adaptação ao solista, e compreensão musical “em tempo real”, o que 

não aconteceu no nível exigido nesta prova.  

Brahms, segunda frase (comp 116 em diante): o candidato fica defasado (adiantado) em 

uma colcheia em relação ao solista. É-lhe dada uma segunda chance, e o erro se repete. 

Pelo vídeo, tem-se a impressão (linguagem corporal) que o candidato imagina um 

andamento diferente do proposto (que é igual ao da frase anterior); ou pode-se especular 

que ele não conhecia a música bem o suficiente; ou que tenha lhe faltado intuição musical. 

Em qualquer das hipóteses, este erro, repetido, foi considerado importante, uma vez que 

esta 3ª etapa foi especialmente desenhada como uma prova de prática de naipe e conjunto, 

bem como de conhecimento do repertório sinfônico. 

Tchaikovsky: falha no compasso 161. De maneira geral a execução é correta, mas a 

sonoridade do candidato no registro agudo tem uma característica excessivamente “dura” 

para o padrão de exigência da prova. 

Bartók: neste trecho inteiro, a 2ª flauta toca uma quinta justa abaixo da 1ª flauta. Entre uma 

chance de execução e outra, o solista propõe ao candidato ajustes na afinação. Em 

consenso, a banca examinadora observou que, para obtenção do resultado proposto, o 

candidato acabou por demandar tempo em excesso, bem como orientação verbal do 

solista, o que não deveria ser necessário, no nível exigido nesta prova. 

 

Artur Elias Carneiro 
 

 
José Francisco dos Santos: 

Inscrição: 31714276243 

 

Indeferido. Os critérios musicais adotados pela banca examinadora para o cargo de Músico 

Fila/Trompa foram: ritmo, afinação, articulação, sonoridade, interpretação e correta 

execução dos excertos orquestrais e obras especificados no edital (AFOSPA N°01/2014). 

Durante a execução dos excertos orquestrais solicitados pela banca examinadora no 

decorrer da terceira etapa, o candidato cometeu muitos erros na performance desses 

trechos, foram eles: 

O candidato tocou nota errada no compasso 103 do excerto da Sinfonia n° 9 de Beethoven. 

Ainda na Sinfonia 9 de Beethoven, o candidato executou de maneira incorreta a articulação 

entre as notas mi e fá sustenido (primeiro e segundo tempos do compasso 109), tocando 

essas notas ligadas (não há ligadura entre essas duas notas na partitura fornecida). 

Também neste excerto o candidato não respeitou a dinâmica indicada na partitura no 

compasso 120 (pp), tocando a mesma dinãmina marcada no terceiro tempo do compasso 

118 (p). 



O excerto referente a Sinfonia n° 5 de Schostakovich foi executado pelo candidato em 

andamento muito acima do que está marcado na partitura (semínima = 92). E mesmo após 

a banca ter solicitado que o trecho fosse tocado no andamento indicado na partitura, o 

candidato executou-o como da primeira vez. 

No excerto de Romeo e Julieta de Prokofiev, V mov., dois compassos antes do número 48, 

o candidato tocos os intervalos desta passagem desafinados. E no mov. VII da mesma obra, 

o candidato errou a primeira nota do terceiro compasso do número 59 e a última colcheia 

do quarto compasso de 59. 

No nono compasso do número 37 (Strauus, Till Eulenspiegel), o candidato alterou o tempo 

sem que houvesse nenhuma indicação na partitura.  

A banca examinadora possuía respaldo do edital (AFOSPA N°01/2014) para solicitar aos 

candidatos no decorrer da terceira etapa os excertos orquestrais que considerava 

apropriados, bem como pedir aos candidatos que apresentaram melhor desempenho ao 

longo desta etapa que repetissem determinados trechos a fim de explorar suas qualidades 

e possibilidades. A performance do candidato na terceira etapa não foi satisfatória e 

portanto a banca optou por não fazer nenhuma solicitação além das que realizou. 

 
Jose Francisco dos Santos 

Inscrição: 31714276243 

 

Indeferido. Os critérios musicais adotados pela banca examinadora para o cargo de Músico 

Fila/Trompa foram: ritmo, afinação, articulação, sonoridade, interpretação e correta 

execução dos excertos orquestrais e obras especificados no edital (AFOSPA N°01/2014). 

Durante a execução dos excertos orquestrais solicitados pela banca examinadora no 

decorrer da terceira etapa, o candidato cometeu muitos erros na performance desses 

trechos. 

O excerto referente a Sinfonia n° 5 de Schostakovich foi executado pelo candidato em 

andamento muito acima do que está marcado na partitura (semínima = 92). E mesmo após 

a banca ter solicitado que o trecho fosse tocado no andamento indicado pelo compositor, 

o candidato executou-o como da primeira vez.  

A banca examinadora possuía respaldo do edital (AFOSPA N°01/2014) para solicitar aos 

candidatos no decorrer da terceira etapa os excertos orquestrais que considerava 

apropriados, bem como pedir aos candidatos que apresentaram melhor desempenho ao 

longo desta etapa que repetissem determinados trechos a fim de explorar suas qualidades 

e possibilidades. A performance do candidato na terceira etapa não foi satisfatória e 

portanto a banca optou por não fazer nenhuma solicitação além das que realizou. 

 
 
Ariel Santos Polycarpo 

Inscrição: 31702278785 

Indeferido. A nota da 2ª etapa foi 7,0, conforme cópia da ata. Intempestivo o recurso da 2ª 

etapa, conforme item 10.1 do Edital. A nota da prova da 3ª etapa foi 6,4, conforme cópia 

da ata.  

 

Daniel de Abrantes Timm 

Inscrição: 31703263573 

Indeferido. Intempestivo o recurso, conforme item 10.1 do Edital.  

 

Cristiano Bion Loro 

Inscrição: 31704264796 

Indeferido, conforme itens 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 10.2 do Edital.  

 



 



 



 

Leandro Nunes Rodrigues 

Inscrição: 31713267045 

 

Indeferido. Em relação a alegação do candidato Leandro Nunes Rodrigues (N° inscrição: 

31713267045-6) quanto a ausência de um músico especialista (trompista) compondo a 

banca examinadora da prova para o cargo de Músico Solista/Trompa, afirmo que não há a 

necessidade de um músico especialista do instrumento para avaliar quesitos musicais 

básicos e inerentes a qualquer músico, independente do instrumento de sua especialidade, 

tais como: ritmo, afinação, articulação, sonoridade, interpretação e correta execução dos 

excertos orquestrais e obras especificados no edital (AFOSPA N°01/2014).  

Durante a execução dos excertos orquestrais solicitados pela banca examinadora no 

decorrer da terceira etapa, o candidato cometeu muitos erros na performance desses 

trechos. A passagem referente à Sinfonia n° 9 de Dvorak não foi apresentada conforme 

solicitada e foi interrompida pelo candidato sem que houvesse qualquer manifestação por 

parte da banca examinadora. Também foi identificado pela banca que o candidato não 

executou os intervalos musicais (diferença de altura entre as notas) com precisão, sendo 

possível se escutar os sons intermediários entre as notas (harmônicos), produzindo um 

efeito sonoro chamado "glissando" (este efeito não estava indicado em nenhuma das obras 

especificadas no edital). 



 



 



 
 
 
Jonatas Rafael da Costa 

Inscrição: 31714285045 

 

Indeferido. Os critérios musicais adotados pela banca examinadora para o cargo de Músico 

Fila/Trompa foram: ritmo, afinação, articulação, sonoridade, interpretação e correta 

execução dos excertos orquestrais e obras especificados no edital (AFOSPA N°01/2014). 

O candidato apresentou durante a terceira etapa imprecisão rítmica e inconstância na 

afinação, além de instabilidade na sustentação de notas com duração mais longas, 

sobretudo no registro grave do instrumento (o controle e precisão na produção das notas 

do registro grave da trompa são característica fundamentais para o desempenho do cargo 

pleiteado). 

No trecho referente a Sinfonia n° 9 de Beethoven (terceira etapa) o candidato executou 

ritmos incorretos na parte final do excerto. 

A banca examinadora possuía respaldo do edital (AFOSPA N°01/2014) para solicitar aos 

candidatos no decorrer da terceira etapa os excertos orquestrais que considerava 

apropriados, bem como pedir aos candidatos que apresentaram melhor desempenho ao 

longo desta etapa que repetissem determinados trechos a fim de explorar suas qualidades 

e possibilidades. A performance do candidato na terceira etapa não foi satisfatória e 

portanto a banca optou por não fazer nenhuma solicitação além da execução dos excertos 

anunciados por ela no momento da prova. 

 
 

1.1 Tendo em vista o resultado dos recursos, ratificam-se as notas divulgadas no 

site da Fundatec no dia 16 de dezembro de 2014. 

 

 

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2014. 

 

Processos Seletivos & Concursos 


