EDITAL DO PROCESSO SELETIVO AO CURSO TÉCNICO EM TEATRO DA
ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES MARIA JOSÉ GUEDES (EMART)
Macaé-RJ
2017
Das inscrições:
1.1 Poderão se inscrever no Curso Técnico em Teatro candidatos que já concluíram o ensino
médio ou os que estejam cursando o 2º ano em diante.
1.2 As inscrições estarão abertas de 03/07/2017 a 21/07/2017. As inscrições podem ser feitas
via e-mail, com o assunto "Processo Seletivo Teatro", para emart@macaecultura.com.br, ou
presencialmente na secretaria da EMART (Av. Rui Barbosa 780, 3º andar. Referência: Edifício
da Fundação Macaé de Cultura e do Teatro Municipal, em frente à praça Veríssimo de Melo).
Por qualquer uma dessas vias, o candidato deverá fornecer os seguintes dados: nome
completo, telefones de contato, e-mail, data de nascimento, número de identidade.
1.3 Somente a inscrição não habilita o candidato como classificado ao Curso Técnico em
Teatro.
Da Prova de Seleção:
2.1 A audição para o Curso Técnico em Teatro será realizada nos dias 02, 03 e 04 de agosto
de 2017, no período compreendido entre 18 e 22 horas.
2.2 A prova de seleção será feita em 3 etapas: dia 02/08/2017 - prova de conhecimento
teatral (autores nacionais, atores estrangeiros e métodos teatrais); dia 03/08/2017 –
aulão; dia 04/08/2017 - cena pré-ensaiada e entrevista individual (nesta ordem). Todas as
etapas serão realizadas na EMART. A NÃO PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO EM
QUALQUER UMA DAS ETAPAS DESCLASSIFICA O MESMO AUTOMATICAMENTE.
2.3 A primeira etapa (prova de conhecimento teatral) será realizada no dia 02/08/2017, onde
TODOS os inscritos deverão se apresentar pontualmente às 18:30h na escola, munidos do
documento de identidade ou outro documento com foto. A primeira etapa será constituída de
perguntas sobre conhecimento teatral citados no item 2.2 deste edital.
OBS: Antes da prova escrita, haverá uma conversa geral (em torno de 20 minutos) para
esclarecimentos de possíveis dúvidas em relação à audição e ao curso. A prova de
conhecimento teatral terá, no máximo, duas horas de duração.
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2.4 Os horários das etapas subsequentes serão agendados após a realização da PROVA
ESCRITA DE CONHECIMENTO TEATRAL e enviados aos candidatos via e-mail e afixados no
mural da escola.
2.5 Com exceção da prova escrita, os candidatos deverão se apresentar com roupas
adequadas (que facilitem os movimentos de expressão corporal).
2.6 A segunda etapa da audição (AULÃO) será realizada no dia 03/08/2017, com duração em
torno de 40 minutos por grupo. Nesta etapa, os candidatos serão organizados em grupos de 20
e farão uma aula-teste prática com um professor do curso.
2.7 A terceira etapa da audição ocorrerá no dia 04/08/2017, e será composta de: CENA PRÉENSAIADA E ENTREVISTA INDIVIDUAL.
2.8 Durante o período de inscrição, cada candidato deverá retirar na secretaria da EMART o
texto que será encenado na terceira etapa.
2.9 O candidato poderá apresentar o texto indicado no item 2.8, que será um monólogo e uma
cena, com atores convidados ou com outro candidato. Os atores convidados não têm que,
necessariamente, estar inscritos para a audição de seleção.
2.10 Caso haja utilização de música e/ou efeitos sonoros, o candidato deverá trazer seu próprio
operador de som e seu aparelho.
2.11 O tempo máximo de montagem e desmontagem do cenário (caso haja) é de 02 minutos.
OBS: A Comissão de Seleção sugere simplicidade na criação das cenas.
2.12 Os candidatos serão divididos em grupos e terão horários de apresentação da cena préagendados (item 2.4).
2.13 Logo em seguida será realizada uma ENTREVISTA INDIVIDUAL.

Da classificação:
3.1 Uma banca examinadora composta por membros do corpo docente da EMART fará a
avaliação dos candidatos durante todas as etapas da audição.
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3.2 É obrigatória a participação do candidato em TODAS as etapas da audição, estando
automaticamente desclassificado aquele que não comparecer a alguma das três etapas do
processo seletivo.
3.3 A lista dos classificados será divulgada no dia 07/08/2017, na EMART e via e-mail
(endereço mencionado no item 1.2).
3.4 A decisão da banca examinadora é soberana, não cabendo ao candidato qualquer recurso
de revisão quanto à classificação.
3.5 Serão ofertadas 30 vagas. Cada etapa do processo seletivo possui um peso diferente. A
primeira etapa tem peso 1, a segunda peso 2 e a terceira peso 3 ( maior peso). A pontuação é
de 0 a 10 e a nota de corte na média total é 6.
3.6 Caberá à Comissão de Seleção qualquer decisão quanto aos casos não previstos neste
edital.
4 – Da matrícula:
4.1 – Todos os aprovados no processo seletivo deverão comparecer à EMART de 07/08/2017
a 14/08/2017, das 10h às 19h para realizarem sua matrícula, e confirmarem os horários das
disciplinas.
4.2 – Os documentos necessários para a matrícula são: 2 fotos 3x4, Certidão de Nascimento
ou Casamento (cópia), RG (cópia), CPF (cópia), Certificado de Conclusão do Ensino Médio
(cópia), ou Documento que comprove estar em curso no Ensino Médio (declaração escolar
original), Comprovante de residência (cópia).
4.2.1 – É obrigatória a apresentação de TODOS os documentos no ato da matrícula. Na
ausência de qualquer um dos documentos citados no item 4.2, o candidato ficará impedido de
realizar sua matrícula.
4.3 – Os menores de 18 anos deverão comparecer à escola juntamente com os pais, ou
responsável legal, para a realização da matrícula.

Coordenação de Teatro
EMART
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