Secretaria de Cultura
EDITAL 01/2019
DO PROCESSO SELETIVO PARA O
I CURSO LIVRE DE POESIA NO MUSEU
DA SECRETARIA DE CULTURA DE MACAÉ- RJ/ 2019.

1 - Das inscrições:
1.1. Poderão se inscrever no I Curso Livre de Poesia no Museu candidatos com escolaridade a
partir do 1º ano do Ensino Médio;
1.2. Para o I Curso Livre de Poesia no Museu serão selecionados 30 candidatos a partir de três
poemas/textos que serão enviados por e-mail (correio eletrônico);
1.3. Os poemas/textos deverão ter no máximo duas laudas, redigidas em Times Roman,
tamanho 12, espaço duplo e até vinte linhas por página;
1.4. As inscrições estarão abertas da 00h1m do dia 03/06/2019 às 23h59m do dia 17/06/2019,
no portal da Prefeitura Municipal de Macaé (www.macae.rj.gov.br), exclusivamente por
encaminhamento on line do formulário de inscrição completo;
1.5. Dentro do mesmo prazo, os poemas/textos deverão ser encaminhados para o e-mail
cursopoesia.cultmacae@gmail.com;
1.6. Somente a inscrição não habilita o candidato à vaga.
1.7. A inscrição é gratuita.
2- Do número de vagas e do resultado:
2.1. Estarão convocados para realizar matrícula:
2.2. Os classificados pelo coordenador do I Curso Livre de Poesia no Museu por nota da
avaliação literária dos textos, até o preenchimento do número de trinta vagas;
2.3. O resultado da classificação será divulgado no site www.macae.rj.gov.br em 24 de junho de
2019 (24/06/2019).
3- Da matrícula:
3.1. As matrículas acontecerão nos dias 25/06/2019 a 04/07/2019, na recepção do Solar dos
Mellos – Museu da Cidade de Macaé, localizado na rua Conde de Araruama, 248, Centro de
Macaé, de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 17h;
3.2. O candidato maior de idade deverá ir munido dos documentos necessários para a matrícula,
pois não será feita, em hipótese alguma, matrícula faltando algum documento. São eles: Cópia
do RG, Cópia do CPF e Cópia do comprovante de residência em Macaé e comprovante de
escolaridade (a partir do 1º ano do E.M.);
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3.3. O responsável pelo candidato menor de idade deverá efetuar a matrícula do mesmo,
apresentando-se munidos do RG e das cópias dos documentos do candidato, conforme descrito
em 3.2. O responsável deverá preencher e assinar o TERMO DE RESPONSABILIDADE.
3.4. O não comparecimento nas datas determinadas em 3.1 será entendido como desistência e o
candidato perderá a vaga;
3.5. A matrícula é gratuita.
4- Da duração do curso e do período de aulas:
4.1. O I Curso de Poesia no Museu terá aulas semanais de 2 horas e meia, a cada sexta-feira, das
18 horas às 20 horas e 30 minutos. As aluas serão nos dias 05/07, 12/07, 19/07 e 26/07 do
corrente ano.
4.2. Todas as aulas serão gratuitas.
5- Das vagas e da permanência:
5.1. Perderá a vaga o aluno que, após a matrícula, não comparecer, sem justificar, à aula
inaugural e a segunda aula;
5.2. A JUSTIFICATIVA DE FALTA deverá ser prestada pelo e-mail
cursopoesia.cultmacae@gmail.com ou pelo telefone (22) 2759-5049;
5.3. Perderá a vaga o aluno que tiver duas faltas consecutivas ou alternadas sem justificativa;
6 – Emissão de Certificados de Conclusão de Curso:
6.1. Serão emitidos Certificados de Conclusão de Curso de 10h/aulas aos alunos que cumprirem
satisfatoriamente as atividades durante o curso;
6.2. Os Certificados de Conclusão de Curso estarão disponíveis na recepção do Solar dos
Mellos, de 12/08/2019 a 23/08/2019.
6.3. Os Certificados de Conclusão de Curso são gratuitos.
7- Questões omissas neste Edital 01/2019 serão decididas pela gestão da Secretaria de
Cultura de Macaé-RJ.

____________________________________
Viviane Matos Chaves
Diretora do Solar dos Mellos – Museu da Cidade de Macaé
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