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Bases para a selección dun director/a para a Banda de Música de 
Ortigueira

Obxecto

A Asociación Banda de Música de Ortigueira busca un profesional para dirixir a Banda 
de Música de Ortigueira

Plazo de presentación de solicitudes

- Do luns 28 de marzo de 2016 ao venres 8 de abril de 2016 ás 14 horas. 

Lugar de presentación de solicitudes

- Por correo ordinario:
Asociación Banda de Música de Ortigueira

Apartado de Correos nº 10
                 15330 - Ortigueira

  A Coruña

- Por correo electrónico:
bmortigueira@gmail.com

Documentación a presentar

O candidato deberá presentar:

• Curriculum Vitae.
• Fotografía recente.
• Fotocopia do DNI, pasaporte ou tarxeta de residencia.

http://bmortigueira@gmail.com


• Fotocopia da titulación requerida ou certificado de estudos actualizado e fotocopias da 
documentación que xustifique os méritos que se alegan.

• Vida laboral actualizada a marzo de 2016.
• Proxecto de traballo para desenvolver dentro da asociación, por período dun ano. 

No momento da entrevista, os candidatos seleccionados, deberán aportar a 
documentación orixinal, que acredite as titulacións descritas no CV. 

Requisitos mínimos

• Posuír a titulación de grado medio dun instrumento da banda ou estar cursando grado 
superior en instrumento, dirección ou composición. 

• Valorarase experiencia en dirección de bandas de músicas populares.
• Valorarase outros coñecementos musicais noutras áreas relacionadas coa dirección e 

xestión de bandas de música populares.

Proceso de selección

Das solicitudes recibidas, a Asociación seleccionará un grupo de candidatos para realizar 
unha entrevista persoal. 

Os candidatos seleccionados na entrevista, realizarán unha proba práctica que consistirá 
en dirixir a Banda durante un ensaio, cunha duración máxima de 1 hora e media, na cal 
interpretaranse as seguintes obras:

1. Obra obrigada: Ireland: Of legend and Lore (Robert W. Smith)
2. Obra libre elixida polo candidato (nivel 3)

Condicións

• Modalidade de contratación, a convir entre as partes. Será por un ano con posibilidade 
de ampliación, e cun período de proba de 3 meses.

• A persoa contratada deberá realizar como mínimo dous ensaios semanais (venres e 
sábado) coa banda. 

• Terá que reunirse con regularidade coa Xunta directiva da Banda de Música de 
Ortigueira e co profesorado da Escola de Música de Ortigueira.

A Asociación Banda de Música de Ortigueira resérvase o dereito a deixar deserta dita 
convocatoria, se o considerase oportuno. 



Todas as decisións tomadas no desenvolvemento das diferentes probas ou todas aquelas 
situacións non previstas que poidan suceder durante o proceso de selección, serán 
resoltas pola Asociación Banda de Música de Ortigueira. 

Para calquera consulta poden pórse en contacto a través do teléfono e do e-mail da 
agrupación. 

Ortigueira, a 28 de marzo de 2016


