
 

 

 

 

 

A Asociación “BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DE A ESTRADA”, abre un proceso de selección de 

director/a para a súa banda.  

 

1.- Obxecto da convocatoria 

A Asociación “Banda de Música Municipal de A Estrada” abre o proceso de selección para a 

contratación dun director ou directora, para a dirección artística e musical, para a citada 

agrupación, con incorporación inmediata ao posto de traballo.  

 

2.- Requisitos 

1. Experiencia no ámbito da dirección musical e artística. 

2. No caso de ser persoa empregada pública, non poderá ter incompatibilidades legais para 

desenvolver a dirección artística da Banda de Música Municipal da Estrada.  

 

3.- Funcións 

1. Dirixir os ensaios xerais e parciais que se determinen na Programación Anual que se 

estableza.  

2. Asistir a todas as actuacións que a Banda de Música Municipal da Estrada realice 

segundo a programación, e calquera acto que a xunta directiva lle requira.  

 

4.- Condicións de traballo e retribucións 

Ofértase un contrato dun ano, con posibilidades de ampliación, cun período de proba de 3 

meses.  A persoa contratada deberá realizar, habitualmente, dous ensaios semanais, segundo 

as necesidades da Banda. 

As retribucións serán de 800 € brutos/mensuais, coas correspondentes deducións, segundo a 

lexislación aplicable.  

 

5.- Solicitudes 

Os interesados e interesadas que desexen participar neste proceso, deberán presentar 

cumprimentado o documento “Solicitude para participar no proceso de selección do posto de 



dirección artística da Banda de Música Municipal da Estrada”, que se adxunta no Anexo I. 

Remitirase toda a documentación ao enderezo electrónico 

bandamunicipaldaestrada@gmail.com. O prazo estará aberto ata as 14 h , do día 7 de febreiro 

do 2020.   

Xunto coa referida solicitude, deberá presentarse: 

1. Acreditar experiencia mediante o currículo do interesado/a. 

2. Programa cun repertorio para desenvolver en catro concertos, de aproximadamente 60 

minutos cada un, distribuídos durante un ano.   

3. Programa cun repertorio para unha festa popular, que conste de dous concertos, de 

aproximadamente 50 minutos cada un; un para antes da misa, e outro para despois da 

mesma. 

4. De maneira opcional, poderase enviar o arranxo ou composición propia, dunha peza 

musical.   

 

6.- Proceso selectivo 

1. Unha vez rematado o período de recepción de solicitudes, a xunta directiva da 

asociación “Banda de Música Municipal de A Estrada”, poñerase en contacto cos/as 

solicitantes que consideren oportunos. 

2. Os/As candidatos/as seleccionados, realizarán unha entrevista persoal, e un ensaio 

xeral coa Banda de Música Municipal da Estrada, o día que a xunta directiva 

determine. Esta proba consistirá na preparación dun pasodobre e obra establecidos 

pola banda, e dunha obra a proposta do/a candidato/a.  

a. Na entrevista valoraranse os coñecementos, as habilidades persoais, 

capacidade de comunicación, predisposición, empatía, motivación, etc., aos 

efectos de comprobar as actitudes, aptitudes e valores que se requiren para 

ocupar o posto de director/a da Banda de Música Municipal da Estrada. 

b. Posterior á realización das entrevistas, a xunta directiva propoñerá  o número 

de candidatos que considere oportuno para a realización do ensaio xeral.  

3. Valorarase de maneira positiva,  a capacidade para facer arranxos ou adaptacións para 

a agrupación.  

4. A asociación “Banda de Música Municipal de A Estrada”, resérvase o dereito de 

declarar vacante este proceso, se ningunha das propostas, se axusta á demanda do 

colectivo.  

 

*As dúbidas que poidan orixinarse coa interpretación deste proceso de selección, serán resoltas 

no enderezo electrónico: bandamunicipaldaestrada@gmail.com 

 

Martes, 28 de xaneiro de 2020.  
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ANEXO I 

SOLICITUDE PARA PARTICIPAR NO PROCESO DE SELECCIÓN DO POSTO DE DIRECCIÓN 

ARTÍSTICA DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DA ESTRADA 

D./Dª__________________________________________ con DNI__________________ e 

domicilio na localidade de ______________________ , con teléfono de contacto____________, 

e correo electrónico a efectos de notificacións________________________________________  

 

 

EXPÓN 

Que aberto o proceso de selección de candidatos e candidatas para a selección do director/a da 

Banda de Música Municipal da Estrada, aporto a documentación necesaria: 

• Acreditar experiencia mediante o currículo do interesado/a. 

• Programa cun repertorio para desenvolver en catro concertos, de aproximadamente 60 

minutos cada un, distribuídos durante un ano.   

• Programa cun repertorio para unha festa popular, que conste de dous concertos, de 

aproximadamente 50 minutos cada un; un para antes da misa, e outro para despois da 

mesma. 

 

 

 

SOLICITA 

Formar parte do proceso de selección, declarando que son certos os datos consignados nela e 

aceptando as bases que acompañan a esta convocatoria. E para que conste a todos os efectos, 

firmo a presente solicitude.  

Fdo.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En _______________ , a _____ de _______________ de 2020 


