EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO TÉCNICO EM TEATRO DA
ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES MARIA JOSÉ GUEDES (EMART)
A Secretaria Municipal de Cultura de Macaé torna público o processo simplificado de
seleção para o ingresso ao Curso Técnico em Teatro na Escola Municipal de Artes Maria José
Guedes (EMART) em 2021/02.

1 - Do Curso Técnico em Teatro da Escola Municipal de Artes Maria José Guedes (EMART)

1.1. O Curso Técnico em Teatro ministrado pela EMART tem por objetivo habilitar profissionais
para:
(i) atuar em espetáculos teatrais, utilizando adequadamente tecnologias, métodos,
técnicas, recursos e equipamentos específicos à concepção, produção, interpretação,
preservação e difusão de espetáculos teatrais e outras manifestações das artes cênicas;
(ii) reinventar processos e técnicas, pesquisar e avaliar tendências e contextos
referentes à criação e gestão de atividades artísticas e selecionar e manipular fontes e
materiais das obras artísticas;
(iii) conceber, organizar e interpretar roteiros e elementos materiais e ideais presentes nas
obras teatrais, aplicando adequadamente as linguagens sonora, cênica e plástica, no
sentido da montagem de espetáculos de boa qualidade;
(iv) criar, produzir, gerir e difundir obras teatrais para espaços e contextos sócio- culturais
variados;
(v) conhecer, analisar, versar livremente e intervir de modo pró-ativo em contextos
culturais atuais por meio de concepção crítica da realidade, conhecimento de meios
materiais e da ética de trabalho.

1.2. O Curso é estruturado em 4 semestres (2 anos letivos) com disciplinas independentes, com
inter-relações de conteúdos e abordagens. São 4 Eixos de Disciplinas organizadas em: Eixo
Prático; Eixo Técnico; Eixo Teórico; Atividades Extra-sala. A carga horária total do curso é
de 908 horas. O tempo mínimo de formação é de 2 anos letivos e o tempo máximo de

integralização do curso é de 4 anos letivos, após os quais o aluno perderá sua matrícula,
sendo necessário novo ingresso via processo seletivo/audição caso deseje concluir sua
formação.

1.3. As aulas acontecerão em período noturno, entre 18h-22h, em formato presencial ou,
excepcionalmente em formato virtual, enquanto durarem as medidas restritivas de
combate ao Coronavírus.

2. Das inscrições

2.1 Poderão inscrever-se no Processo Seletivo do Curso Técnico em Teatro candidatos(as)
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.

2.2 As inscrições estarão abertas a partir da 00h01min do dia 19/07/2021 e se encerrarão às
23h59min do dia 23/07/2021, 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. O link para realização das inscrições será
disponibilizado no Portal da Prefeitura Municipal de Macaé (www.macae.rj.gov.br).

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

3 – Do Processo Seletivo

3.1 O processo de seleção será realizado totalmente em formato virtual, em três (3)
momentos:

3.1.1 Primeiro Momento: caráter classificatório e eliminatório, abrangendo dois vídeos: (i)
vídeo de Apresentação; (ii) vídeo de Interpretação para todas/os as/os candidatas/os
inscritas/os no Processo Seletivo. No momento da inscrição on-line serão solicitados os

links dos vídeos, que devem estar disponíveis em um canal de YouTube. O vídeo da
entrevista deve durar no máximo cinco (5) minutos e a/o candidata/o deve responder às
perguntas que constam no Anexo 1 deste Edital. O vídeo de Interpretação deve durar no
máximo cinco (5) minutos e a/o candidata/o deve recitar um texto de livre escolha.

3.1.2 Segundo Momento: caráter classificatório e eliminatório, consistindo em uma
entrevista online e ao vivo realizada individualmente com todas/os as/os candidatas/os
aprovadas/os na primeira etapa da seleção. A entrevista será conduzida pela banca de
avaliação do processo seletivo em dia e horário a ser decidido por sorteio após a
divulgação dos resultados do primeiro momento e acontecerá através da plataforma
Google Meet.

3.1.3 Terceiro Momento: caráter classificatório e eliminatório, consistindo na gravação de
um vídeo da/o candidata/o interpretando um texto de escolha da banca de seleção. Esta
etapa será realizada por todas/os as/os candidatas/os aprovadas/os na primeira etapa da
seleção. O vídeo deverá ser disponibilizado através do link do YouTube. Os textos indicados
para escolha nesta etapa serão disponibilizados por email para os candidatos, após a
divulgação do resultado da primeira etapa, no dia 27/07/2021. . Os inscritos terão 5 dias
para realizar a gravação do vídeo.

3.2 O caráter classificatório e eliminatório significa que SOMENTE as/os candidatas/os que
obtiverem média igual ou superior a 06 (seis) pontos, poderão ingressar na Escola. Ao final
do Primeiro Momento, será publicada uma lista com os nomes das/dos candidatas/os
selecionadas/os para as duas etapas seguintes, classificando as/os que obtiveram média
igual ou superior a 06 (seis). Serão desclassificados(as) os(as) candidatos(as) que não
atingirem o rendimento mínimo durante o Processo de Avaliação. Ao final do segundo e
terceiro momentos será divulgada uma lista final com as médias e sinalização dos
candidatos aprovados.

3.3 Serão desclassificados(as) os(as) candidatos(as) que se ausentarem em qualquer fase do
Processo Seletivo.

3.4 Cada etapa do processo seletivo possui um peso diferente. A primeira etapa tem peso 1
(calculada a partir de uma média simples das notas dos dois vídeos), 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.

4 - Dos Prazos

4.1 O período de seleção para o curso Técnico em Teatro da Escola Municipal seguirá os
seguintes prazos:

Etapa

Prazo

Publicação do Edital

12/07/2021

Observações
No site da Prefeitura Municipal de
Macaé.

Inscrições

19 à 23/07/2021

Resultado Primeiro Momento

27/07/2021

No site da Prefeitura Municipal de
Macaé.

Segundo Momento (realização
da Entrevista Individual Online)

A data e hora de cada entrevista será
02 à 06/08/2021

decidida através de sorteio realizado
no dia 28/07/2021.

Resultado Segundo Momento

07/08/2021

No site da Prefeitura Municipal de
Macaé.

Terceiro Momento (envio do
link do Vídeo de Interpretação
com

texto

escolhido

pela

Os textos serão disponibilizados por
28/07 à

email para os candidatos após a

01/08/2021

publicação do resultado do Primeiro

banca)
Resultado Terceiro Momento

Momento, no dia 27/07/2021.
08/08/2021

No site da Prefeitura Municipal de
Macaé.

Resultado Final

09/08/2021

No site da Prefeitura Municipal de
Macaé.

Realização de Matrículas e

10 à 14/08/2021

inscrição de disciplinas
Reclassificação

15/08/2021

Matrícula dos reclassificados

16/08/2021

Início das aulas

16/08/2021

5 - Da Banca de Seleção

5.1 Uma Banca examinadora, composta por 4 membros do corpo docente da EMART e um
membro externo, fará a avaliação dos candidatos durante todas as etapas;

5.2 Caberá à Comissão de Seleção qualquer decisão quanto aos casos não previstos neste
Edital.

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

6 - Da matrícula

6.1 Todos os aprovados no Processo Seletivo deverão realizar a matrícula de 10/08 a
14/08/2021;

6.2 Os documentos necessários para a matrícula são: 2 fotos 3x4, Certidão de Nascimento ou
Casamento (cópia), RG (cópia - frente e verso), 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 Atualizado até 3 meses (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;

6.2.1 Será obrigatória a apresentação de TODOS os documentos no ato da matrícula. Na
ausência de qualquer um dos documentos citados no item 5.2, 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;

6.3 No caso de desistência e não realização da matrícula por parte dos aprovados, será
divulgada a 1ª lista de reclassificação no dia 15/08/2021, no site da Prefeitura Municipal
de Macaé, com matrícula no dia 16/08/2021.

ANEXO 1 - Perguntas para Vídeo de Apresentação

As perguntas deverão ser respondidas integralmente, uma a uma, ou em forma de monólogo,
gravadas e filmadas pelo celular. O vídeo deve ser postado no YouTube e o seu link
disponibilizado 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? Se sim, 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.

