
 

 
Está aberto concurso para o seguinte lugar: 
Announcement for the following vacancy: 

 
Concertino / Concertmaster 
1º Violino: Rendimento mensal ilíquido: 1.870.30€ (Inclui salário base + subsídio de manutenção 
de instrumento, de traje e gravação + subsídio de alimentação) 
Violin I: Gross monthly salary of 1.870.30€ (Includes basic salary + instrument maintenance, 
garment and recording allowance + food allowance) 
 
Duração do Contrato: 01 de Outubro de 2017 a 31 de Dezembro de 2018 
Job availability: 1st October 2017 - 31st December 2018 
 
Data limite da receção de candidaturas: 28 de Junho de 2017 
Closing date for application: 28th June 2017 
 
Data limite para confirmação de presença na audição: 1 de Julho de 2017 
Closing date for confirmation of attendance at the audition: 1st July 2017 
 
Local e datas das audições: Faro, 4 de Julho de 2017, 14h30  
Auditions location & dates: Faro (Portugal), 4th July 2017, 2.30pm 
 
 
Para pré-seleção, enviar Curriculum Vitae detalhado e gravação audiovisual (não editado) 
com o repertório / for pre-selection, send detailed CV and audiovisual recording (non 
edited) with the following repertoire:  
 
W.A. Mozart 
1° andamento/l d movement con cadenza of a Mozart concerto 
 
W.A. Mozart 
Sinfonia N° 39 (Symphony No. 39) 
Finale: Página inteira (whole page) last movement 
 
Schumann 
Sinfonia N° 2 (Symphony No. 2) 
Scherzo: Do princípio até ao Trio (From the beginning to the Trio) 
 
Enviar os elementos para / send materials to:  
Orquestra Clássica do Sul 
Rua João Brito Vargas, Casa das Figuras  
8005-541 Faro, PORTUGAL 
E-mail: dir.producao@ocs.pt 
(Não se aceitam contactos via telefone/No phonecalls accepted) 
 
Para mais informações, visite o nosso website / please check our website for further information: 
www.ocs.pt 
 
 
 
 

 



 

Informações adicionais / Further details: 
 
A Orquestra Clássica do Sul, que nasceu em Setembro de 2013, a partir da restruturação da 
Orquestra do Algarve, com o objetivo de consolidar a sua implementação nas regiões algarvia e 
espanhola da Andaluzia e alargar a sua atividade às regiões do Alentejo e da Península de 
Setúbal. 
A Orquestra Clássica do Sul localiza-se em Faro, na costa sul de Portugal.  
Viagem, alojamento e despesas de transporte local são da exclusiva responsabilidade dos 
candidatos.  
A ordem da prestação de prova para cada candidato será sorteada antes do início da audição. 
Todos os candidatos devem chegar 30 minutos antes da hora marcada para a audição. 
A Orquestra reserva-se o direito de não preencher o total de posições oferecidas. 
 
The Orquestra Clássica do Sul, born in September 2013 from the restructure of the Orquestra do 
Algarve, with the purpose of consolidating its implementation in the Algarve and Andalusia 
(Spain) regions and extend its activity to the regions of Alentejo and Setúbal. 
The Orquestra Clássica do Sul is located in Faro, on the southern coast of Portugal.  
Travel, lodging and local transportation expenses are of the candidate’s sole responsibility. 
The order for each candidate shall be selected before the beginning of the audition. 
All candidates must arrive 30 minutes before the audition time. 
The Orchestra reserves the right to leave available positions unfilled. 
 
 
CONCERTO & EXCERTOS ORQUESTRAIS | CONCERTO & ORCHESTRAL EXCERPTS 
 
1st Round 
 
W.A. Mozart 
1° andamento/l d movement con cadenza of a Mozart concerto 
 
W.A. Mozart 
Sinfonia N° 39 (Symphony No. 39) 
Finale: Página inteira (whole page) last movement 
 
Schumann 
Sinfonia N° 2 (Symphony No. 2) 
Scherzo: Do princípio até ao Trio (From the beginning to the Trio) 
 
 
2nd Round 
 
1º andamento de um concerto romântico: Beethoven, Brahms, Mendelssohn e Tchaikovsky/1st 
movement of a romantic concerto: Beethoven, Brahms, Mendelssohn and Tchaikovsky 
 
W.A. Mozart 
Sinfonia Nº 35 (Symphony No. 35) 
Allegro com spirito: Página inteira (Whole page) 1st movement 
Finale: Até ao fim da página (until the end of page) last movement 
 
 



 

S. Prokofiev  
Sinfonia Clássica (Classical Symphony) 1º andamento / 1st movement 
Allegro: Do princípio até Nº 12 (From the beginning to No. 12) 
 
 
3nd Round 
 
L. Beethoven  
Nona Sinfonia (Ninth Symphony) 
De “Lo stesso tempo” 12/8 até ao fim (from “Lo stesso tempo” until the end) 3º andamento / 3rd 
movement  
 
Berlioz  
Symphonie Fantastique 
Da letra B até à letra C (From letter B to letter C) 1º andamento / 1st movement 
Da letra J até à letra M (From letter J to letter M) 
 
J. Brahms 
Sinfonia Nº 2 (Symphony No. 2) 1º andamento / 1st movement 
Do princípio da página até letra F (From the beginning of page to letter F)  
                                                                
R. Strauss  
Don Juan 
Toda a primeira página (The whole first page)  
 




























