EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO TÉCNICO EM TEATRO DA ESCOLA
MUNICIPAL DE ARTES MARIA JOSÉ GUEDES (EMART)
Macaé-RJ
2020

1 - Das inscrições:

1.1 Poderão inscrever-se no Processo Seletivo do Curso Técnico em Teatro candidatos
maiores de 16 anos que já concluíram o Ensino Médio ou que ainda estejam
cursando, desde que a partir do 2º ano do Ensino Médio;
1.2

As inscrições estarão abertas a partir da 00h01min do dia 18/11/2019 e se

encerrarão às 23h59min do dia 21/11/2019, ou assim que forem alcançadas as primeiras
60 inscrições. Os primeiros 60 candidatos participarão do Processo Seletivo onde serão
ofertadas 30 vagas para ingresso no Curso Técnico em Teatro. Portal da prefeitura
www.macae.rj.gov.br;

1.3 Apenas a realização da inscrição neste Processo Seletivo não habilita o candidato
como classificado a uma das vagas do Curso Técnico em Teatro.

2 - Da Prova de Seleção:

2.1 A prova de seleção será feita em 3 etapas:

2.1.1 Etapa 1 - No momento da inscrição on-line será solicitado o link de um vídeo
entrevista de no máximo 3 minutos (upload), postado no seu Canal do Youtube. O
mesmo só será aceito se produzido por celular. As perguntas da entrevista constam no
item 5 deste Edital;

2.1.2 Etapas 2 e 3 - Audição presencial que ocorrerá na EMART e será realizada nos
dias 16/12/2019 (Aulão de Expressão Corporal com o Professor Paulo Azevedo das 18h
às 21h30), e 18/12/2019 (Aulão de Interpretação e Jogos Teatrais com os Professores
Leandro Triervailer e Cláudia Byspo das 18h às 21h30).

2.1.3 Todas as etapas são de caráter eliminatório;

2.2 Os candidatos selecionados para as audições terão seus nomes divulgados através de
lista, em ordem alfabética. A lista estará disponível no portal da Prefeitura Municipal de
Macaé, nas redes sociais da Secretaria Municipal de Cultura e na Secretaria da EMART,
a partir do dia 29/11/2019;

2.3 Os candidatos deverão apresentar-se com roupas adequadas que facilitem os
movimentos de expressão corporal, portando um documento de identificação oficial
com foto;

3 - Da classificação:

3.1 Uma Banca examinadora, composta por membros do corpo docente da EMART,
fará a avaliação dos candidatos durante todas as etapas;

3.2 É obrigatória a participação do candidato em TODAS as etapas, estando
automaticamente desclassificado aquele que não apresentar alguma das três etapas do
Processo Seletivo; as três etapas do Processo Seletivo são: a inscrição com o envio do
vídeo, Aulão de Expressão Corporal e Aulão de Interpretação e Jogos Teatrais;

3.3 A lista dos classificados, com data e hora para realização da matrícula, será
divulgada no dia 20/12/2019, na EMART;

3.4 Fica eleito o Foro da Comarca de Macaé para dirimir toda e qualquer questão
inerente ao presente Edital.

3.5 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 10,0 e a
nota de corte na média total é 6,0.

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
20/01/2020 a 27/01/2020, das 09h às 21h30 para realizarem sua matrícula;

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 2º ano em
diante do Ensino Médio (Declaração Escolar original) e Comprovante de residência
(cópia). Os menores de 18 anos deverão comparecer à Secretaria da EMART
juntamente com os pais ou responsável legal, munidos de documentos para a realização
da matrícula;

4.2.1 Será 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 a mesma. O não cumprimento do prazo de matrícula acarretará em
perda da vaga e a disponibilização da mesma para lista de reclassificação dos
aprovados, respeitando a ordem de classificação;

4.3 No caso de desistência e não realização da matrícula por parte dos aprovados, será
divulgada a 1ª lista de reclassificação no dia 29/01/2020, na Secretaria da EMART, com
matrícula no dia 30/01/2019, das 09h às 21h30.

5 – Perguntas para Entrevista Pessoal (vídeo)

5.1 As perguntas deverão ser respondidas integralmente, uma a uma, ou em forma de
monólogo, gravadas e filmadas pelo celular e postada no ato da inscrição.

Pergunta 1 - Nome, idade e profissão.
Pergunta 2 - Por que quer ser ator/atriz profissional?
Pergunta 3 - Qual a sua experiência artística? Já fez teatro? Onde?
Pergunta 4 - Como ficou sabendo sobre o Curso Técnico em Teatro da EMART e por
que o escolheu?
Pergunta 5 - Você tem consciência que esse curso é de segunda a sexta-feira?
Pergunta 6 - Qual a sua disponibilidade para aulas, ensaios, encontros aos fins de
semana?
Pergunta 7 - Você rasparia o cabelo para fazer algum personagem?
Pergunta 8 - Qual seu conceito sobre cultura e onde se insere o teatro?
Pergunta 9 - Fale brevemente sobre algum espetáculo que tenha assistido.
ANEXOS
1. CRONOGRAMA
ATIVIDADE

DATA

HORÁRIO

LOCAL

Inscrições (1ª Etapa)

18/11/2019 a 21/11/2019

Ver item 1.2

Portal da Prefeitura Municipal de
Macaé

Resultado da 1ª Etapa

29/11/2019

Ver item 2.2

Portal da Prefeitura Municipal de
Macaé

2ª etapa

16/12/2019

18h às 21h30

EMART

3ª etapa

18/12/2019

18h às 21h30

EMART

Resultado Final

20/12/2019

Matrículas

20/01/2020 a 27/01/2020

EMART

09h às 21h30

Coordenação de Teatro
EMART

EMART

