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Edital de seleção 

 
1. Considerações gerais 

 

1.1. O VI Concurso Jovens Solistas Trompistas MB Cases – edição online, promovido 

pela MB Cases em parceria com a Associação de Trompistas do Brasil tem o intuito 

de estimular trompistas estudantes em formação e/ou em busca de iniciar uma 

carreira profissional.  

 

1.2.  O concurso será realizado em duas categorias a saber:  

 

a) Categoria Trompistas até 30 anos e b) Categoria Trompistas até 18 anos  

 

1.3 – O/A candidato/a deverá ser associado/a a Associação de Trompistas do Brasil – 

ATB com associação comprovada até um dia antes da data da inscrição. 

 

1.4 – Está apto/a a participar do concurso o/a candidato/a que completar 30 anos de idade 

até um dia antes da data de inscrição - para a categoria A, assim como, está apto/a a 

participar do concurso o/a candidato/a que completar 18 anos de idade até um dia antes 

da data de inscrição – para a categoria B.  

 

1.5. Candidato/as de nacionalidade diferente da brasileira poderão se inscrever contanto 

que sejam associados/as a ATB.  

 

1.6 - O concurso será composto por duas etapas, totalmente online, através de envio de 

gravações hospedadas no Youtube, no modo público, para o endereço eletrônico da ATB: 

trompistasbrasil@gmail.com  

 

1.7 - A banca se reserva ao direito de não eleger ganhador. 
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1.8 – Não há limite de idade para o/a pianista acompanhador/a. O/A pianista 

acompanhador/a não precisa ser associado/a a ATB.  

 

 

2. Sobre a Banca  

 

 

2.1. A banca é soberana e não se responsabiliza por prestar esclarecimentos sobre o 

resultado. 

 

2.2.  Não serão aceitos recursos contra o resultado.  

 

2.3.  A banca será escolhida pela diretoria da ATB em conjunto com representantes da 

MB Cases.  

 

 

 

3. Cronograma 

 

 

3.1. Os dados de inscrição juntamente com o link do vídeo da fase 1 deverá ser enviado 

para o e-mail: trompistasbrasil@gmail.com até 31/07/2021 às 23h59, para as duas 

categorias descritas no item 1.2 acima.  

 

3.2. Divulgação dos candidatos aprovados para a fase 2 (final): 10/09/2021 no site 

www.trompistasdobrasil.com, no perfil do Instagram da ATB, site da MB Cases, 

Facebook da MB Cases, WhatsApp dos associados da ATB e demais canais de 

comunicação. 

 

3.3. Envio, do link do vídeo da fase 2 (final): até 31/10/2021 às 23h59 para as duas 

categorias descritas no item 1.2 acima, para o e-mail: trompistasbrasil@gmail.com .  

 

3.4. Divulgação do resultado final: 30/11/2021 no site www.trompistasdobrasil.com, no 

perfil do Instagram da ATB, site da MB Cases, Facebook da MB Cases, WhatsApp dos 

associados da ATB e demais canais de comunicação.  

  

 

 

4. Inscrições 

 

 

4.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, através do e-mail:  

trompistasbrasil@gmail.com.  

 

4.2. No assunto do e-mail de inscrição deverá conter: VI Concurso MB, nome completo 

do candidato/a e a categoria escolhida.  

 

4.3. Ao realizar a inscrição, na fase 1 quanto na fase 2 (final), o/a candidato/a deverá 

enviar as seguintes informações no corpo do e-mail: nome completo, RG (também em 

anexo), CPF (também em anexo), telefone para contato, e-mail, currículo resumido (em 
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anexo), comprovante de pagamento da anuidade ATB (em anexo), categoria concorrida, 

nome das obras e compositores do repertório contido nos vídeos e link dos vídeos 

hospedados no Youtube.  

 

4.4. O/As candidato/as só poderão concorrer em uma categoria.  

 

4.5. A omissão de qualquer informação requerida ao/a candidato/a contida no item 4.3 

deste edital resulta na sua imediata desclassificação.  

 

 

 

 

5. Repertório 

 

 

5.1. Categoria A – Trompistas até 30 anos 

 

• Fase 1: 2 obras obrigatórias enviadas em 1 vídeo sem cortes 

 

Obra obrigatória para todos o/as candidato/as: Fantasia Sul América – Claudio Santoro  

 

Obra obrigatória a escolher entre:1) Incelença – Liduino Pitombeira  

                                                        2) 2 Estudos para Trompa Solo–Nestor H. Cavalcanti  

 

 

• Fase 2 (final):  Uma obra obrigatória em 4 movimentos enviada em 1 vídeo sem 

cortes 

 

Obra obrigatória única: Suíte Windows – Daniel Havens  

 

 

 

 

5.2. Categoria B – Trompistas até 18 anos  

 

• Fase 1: Duas obras obrigatórias enviadas em 1 vídeo sem cortes 

 

Obra obrigatória para todos os candidatos: Melodia – Osvaldo Lacerda  

 

Obra obrigatória a escolher entre: 1) Monodia nº1 – Ernani Aguiar  

                                                         2) Etude – Camargo Guarnieri  

 

 

• Fase 2 (final): Uma obra obrigatória em 3 movimentos enviada em 1 vídeo sem 

cortes 

 

Obra obrigatória única: Concertino para trompa e piano (2004) – J. U. da Silva (Duda)   

 

 



5.3. Para esclarecimento de dúvidas a respeito do repertório, o/a candidato/a deverá enviar 

um e-mail para trompistasbrasil@gmail.com. 

 

 

6. Sobre os vídeos  

 

 

6.1. Os vídeos deverão ser únicos, sem edições, sem cortes e sem tratamentos de som e 

imagem posteriores. A única concessão é a sincronização dos vídeos do/a candidato/a 

com o/a pianista, quando a escrita da obra for para o duo trompa e piano.  

 

6.2. Os vídeos deverão ser gravados na posição horizontal mostrando o rosto do 

candidato/a, do/a pianista (de acordo com a obra) e a trompa de frente sem aproximação 

por zoom.  

 

6.3. O vídeo deverá apresentar boa luminosidade evitando a gravação contra luz.  

 

6.4. O vídeo deverá receber como título o nome do/a candidato/a e a categoria de 

participação.  

 

6.5. O/A candidato/a deverá anunciar no início de cada vídeo, o nome do concurso (VI 

Concurso Jovens Solistas Trompistas MB Cases/ATB), seu nome completo, categoria 

concorrida, nome da obra/s e compositor/es (sem corte entre esta descrição e a execução 

da/s obra/s).  

 

6.6. Os vídeos deverão ser publicados de maneira pública no Youtube com a melhor 

qualidade de resolução disponível.  

 

6.7. Os vídeos enviados para o concurso não poderão ser compartilhados nas redes sociais 

pelo/a candidato/a sendo de uso exclusivo da ATB até o resultado final do concurso.   

 

6.8. A ATB e a MB Cases poderão utilizar, posteriormente, através de seus canais de 

comunicação online o/s vídeo/s enviado/s pelo/a candidato/a para o concurso.  

 

 

 

 

7. Premiação 

 

 

7.1– Primeiro/a colocado/a na categoria Trompistas até 30 anos: R$ 6.000,00 e 

apresentação como solista no VIII Encontro de Trompistas da ATB. 

 

7.2- Primeiro/a colocado/a na categoria Trompistas até 18 anos: R$ 2.000,00 e 

apresentação como solista no VIII Encontro de Trompistas da ATB. 

 

7.3- Prêmio para melhor intérprete da obra Fantasia Sul América – Claudio Santoro, 

categoria Trompistas até 30 anos: 01 bocal Engelman Mouthpieces 
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7.4- Prêmio para melhor intérprete da obra Melodia – Osvaldo Lacerda, categoria 

Trompistas até 18 anos: 01 bocal Engelman Mouthpieces   

 

7.5- Prêmio “Kathia Bonna” para melhor pianista acompanhador/a: R$ 2.000,00. 

Este prêmio tem como objetivo prestigiar o trabalho do/a pianista que acompanhar o/a 

candidato/a trompista de maneira destacada. Todo/as o/as pianistas participantes serão 

analisados independente do desempenho e continuidade do candidato/a trompista no 

concurso.  

 

7.6 – Caso o/as vencedor/e/as não seja/m residente/s no Brasil, o pagamento do prêmio 

será efetuado através de PayPal.  

 

 

 


