
                

               Audições SICE 2021 
 

 

Estão abertas as inscrições para seleção dos Apresentadores, Cantores e Músicos da SICE 
2021. A seleção será realizada em duas fases: a primeira consiste no envio de um vídeo, 
conforme regulamento a seguir, o qual será avaliado e escolhido para a fase presencial; na 
segunda fase, os finalistas se apresentarão ao vivo no dia 14 de outubro, quando serão 
selecionados os alunos que comporão o elenco de apresentadores e músicos da SICE 2021. 

 
REGULAMENTO 
- Poderão participar da audição todos os alunos do Colégio Santa Cecília, do 6º ano do Ensino 
Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. 
- Os alunos que desejarem participar devem enviar o vídeo para o e-mail 
sice2021@santacecilia.com.br. No título, deve ser colocado Audições SICE 2021; no 
corpo do e-mail, o aluno deve colocar nome completo, série, turma e categoria em deseja 
concorrer: apresentador, cantor ou músico. 
- O julgamento, em ambas as fases, será realizado por profissionais do Núcleo de Arte do 
Colégio e convidados. 
- A participação é livre nas três categorias simultaneamente, podendo o aluno ser 
selecionado para uma ou mais categorias. 
- A lista de alunos selecionados será divulgada no site do Colégio, conforme cronograma 
abaixo. 
- A seguir, os critérios específicos para cada categoria. 
 
APRESENTADORES 
- Realizar a leitura do texto disponível no link abaixo, demonstrando a capacidade de 
interpretação, presença de palco, desenvoltura e empolgação. 
- O tempo do vídeo deve ser o suficiente para a leitura do texto em questão. 

Texto: Audição – Apresentadores SICE 2021 
 
CANTORES 
- Os candidatos devem cantar sozinhos. 
- Pode haver, em ambas as fases, o acompanhamento de instrumentos musicais, playback 
ou mesmo nenhum acompanhamento instrumental (a cappella). 
- Serão avaliados timbre, ritmo, afinação e presença de palco. 
- Na audição presencial, é de responsabilidade de cada participante levar o seu próprio 
instrumento musical. 
- A música a ser interpretada pode ser de qualquer repertório ou ritmo. 
- O tempo do vídeo deve ser de, no máximo, 2 minutos. 

 
MÚSICOS 
- Os candidatos devem apresentar uma performance em qualquer instrumento musical. 
Exemplos: Bateria, Baixo, Violão, Guitarra, Teclado, Violino, Violoncelo, Saxofone, Trompete 
etc. 
- Será permitida a participação em mais de um instrumento, devendo o candidato realizar o 
vídeo e enviar em e-mails diferentes para cada instrumento. 
- Nessa categoria, a avaliação será, inicialmente, apenas através dos vídeos enviados. Caso 
haja necessidade, a comissão julgadora convocará o(s) candidato(s) para uma apresentação 
presencial.  
- O tempo do vídeo deve ser de, no máximo, 2 minutos. 

mailto:sice2021@santacecilia.com.br
https://santacecilia.com.br/arquivos/Audicao_-_Texto_Apresentadores_SICE_2021.pdf


  

CRONOGRAMA 
Inscrições: 04/10/2021 a 07/10/2021 
Divulgação dos selecionados para as audições presenciais: 08/10/2021 
 

Audições presenciais: 14/10/2021 (quinta-feira) 

- Apresentadores: às 18h. 
- Cantores: às 19h. 
 

Resultado final: 15/10/2021 (sexta-feira)  
 

- Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Central da SICE. 


