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EDITAL DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE OFICINAS DE TEATRO PARA  

“AÇÃO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA FMC – 2017” 

 

 
 

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA por intermédio da FUNDAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – FUNDEP - torna público, para conhecimento dos 

interessados, que estão abertas as inscrições para apresentação de propostas de oficinas de 

Circo e Teatro para a “Ação de Formação Artística e Cultural – 2017”, em conformidade com as 

condições a seguir estabelecidas: 

 

CAPÍTULO 1 - DO OBJETO E DOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 

 

O presente Regulamento tem como objeto a seleção de propostas de oficinas de Teatro para a 

“Ação de Formação Artística e Cultural – 2017”, que serão realizadas entre agosto de 2017 e 

dezembro de 2017, incluindo execução e avaliação. 

 

1.1 Modalidades, ciclos e módulos das oficinas de formação:  

 

Modalidade I: Curta Duração  

 

 Oficinas de Sensibilização em Circo ou Teatro: serão conduzidas por um professor de 

circo ou de teatro e terão carga horária variando entre 2h a 4h semanais, distribuídas em 1 

ou 2 (um ou dois) dias por semana, totalizando 24 horas. 

 

Modalidade II: Longa Duração 

 

 Iniciação em Teatro - Módulo I: primeira etapa de um ciclo formativo de quatro anos. 

Serão conduzidas por uma equipe de três professores das áreas de Interpretação, 

Expressão Corporal e Técnica Vocal, com carga horária de 6h semanais, 2 (duas) vezes 

por semana, em dias variados, totalizando 156 horas. 

 

1.2 Locais em que serão realizadas as oficinas: 

 

 Oficinas de Sensibilização: a serem realizadas nos Centros Culturais da FMC/PBH, 

localizados em diversas regiões da cidade de Belo Horizonte (ver ANEXO I com os 

endereços). 
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 Oficinas de Iniciação em Teatro – Módulo I: a serem realizadas nos Centros Culturais da 

FMC/PBH (ver endereços no ANEXO I deste Edital) e no Núcleo de Formação e Criação 

Artística e Cultural – NUFAC - (Av. dos Andradas, 367, 2º andar, sala 301 a 350 - Praça 

Rui Barbosa – Centro – Belo Horizonte/ MG). 

 

 Eventualmente, em caso de necessidade, as oficinas poderão ser realizadas em outros 

espaços públicos da cidade de Belo Horizonte.  

 

1.3 Diretrizes para apresentação de propostas de oficinas de Circo e Teatro: 

 

As propostas para as oficinas deverão estar de acordo com as “Diretrizes para apresentação de 

propostas de oficinas de Teatro” (ANEXO II deste Edital). 

  

CAPÍTULO 2 - DOS PROPONENTES 

 

2.1. Poderão se candidatar somente pessoas físicas, que sejam civilmente capazes e diretamente 

responsáveis pelo planejamento e execução de suas propostas. O profissional deve ter 

reconhecida formação em TEATRO (podendo ser autodidata, ter cursos livres, formação de nível 

técnico, graduação, pós-graduação e ou outras formações). 

2.2. O proponente deverá apresentar currículo e respectivos documentos comprobatórios, com 

ênfase nas experiências artísticas, didáticas e pedagógicas condizentes com sua proposta.  

2.3. O proponente deverá apresentar currículo e respectivos documentos comprobatórios, com 

ênfase nas experiências artísticas, didáticas e pedagógicas condizentes com sua proposta.  

 

2.4. Não poderão participar do processo de seleção os funcionários da Administração Direta e 

Indireta do Município de Belo Horizonte. 

 

2.5. Para o desenvolvimento das propostas, será repassada aos proponentes a importância de 

R$42,95 (quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos) como valor bruto por hora/aula em 

regime celetista. 

 

2.6. O proponente concorda, caso a Comissão de Seleção julgue procedente, ajustar e adaptar 

sua proposta para ser implementada em qualquer modalidade, ciclo ou módulo de formação.  
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CAPÍTULO 3 - DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1. Os interessados em participar do processo seletivo devem protocolar suas propostas no 

período de 19 a 28 de julho de 2017. As propostas devem estar encadernadas ou grampeadas, 

com as páginas devidamente numeradas e acondicionadas em 1(um) único envelope, lacrado e 

indevassável. 

 

3.2.  As inscrições poderão ser realizadas de forma PRESENCIAL ou VIA CORREIOS por meio 

de SEDEX, com postagem até a data limite de inscrição. Para o recebimento das inscrições, a 

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP - disponibilizará um posto de atendimento 

no seguinte endereço: 

 

Fundep - Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa 

Av. Pres. Antônio Carlos 6627 Un. Adm. II - Campus UFMG 

Sala 3130 – 3º andar 

A/C: Marcos Correa 

CEP 31.270-901 

Belo Horizonte - MG - Brasil  

 

3.3. No caso da inscrição presencial, o proponente pode realizar pessoalmente ou por meio de 

procuração. 

 

3.4. O ato de inscrição da proposta no processo seletivo implica a aceitação de todas as 

condições estipuladas no presente Regulamento. 

 

CAPÍTULO 4 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS 

PROPOSTAS 

 

4.1. Os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos: 

 

4.1.1 Proposta para oficina que contemple as “Diretrizes para apresentação de propostas de 

oficinas de Teatro” (ANEXO II deste Edital). 

 

a) A proposta deve conter apresentação, objetivos e justificativa. A justificativa deve relacionar 

experiências artísticas, didáticas e pedagógicas do proponente com a proposta apresentada. 

 

4.1.2 Currículo do proponente e respectivos documentos comprobatórios, com ênfase nas 

experiências artísticas, didáticas e pedagógicas na área de sua proposta.  
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4.2. A seleção das propostas será realizada em duas etapas, a saber: 

 

a) Primeira etapa – ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA: análise das propostas e dos 

currículos – 10 (dez) pontos;  

 

b) Segunda etapa – ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA: entrevistas individuais com os 

proponentes selecionados na primeira etapa – 10 (dez) pontos. 

 

4.3.  Na primeira etapa, a Comissão de Seleção fará a análise dos projetos e dos currículos, 

distribuindo os 10 pontos, levando em consideração os critérios a seguir: 

 

 Comprovação da formação, acadêmica ou informal e das experiências artísticas, 

pedagógicas e didáticas do proponente – 2,5 (dois e meio) pontos; 

 

 Coerência da proposta, considerando-se a sua organização interna, o seu embasamento, e 

o contexto em que será aplicada – 2,5 (dois e meio) pontos; 

 

 Adequação da proposta às “Diretrizes para apresentação de propostas de oficinas de Circo 

e Teatro” dispostas no Anexo II deste Edital – 2,5 (dois e meio) pontos;  

 

 Viabilidade operacional – 2,5 (dois e meio) pontos. 

 

4.4. Somente irão para a segunda etapa as propostas que alcançarem 7 (sete) pontos ou mais. As 

entrevistas serão agendadas diretamente com os proponentes dos projetos selecionados e 

ocorrerão entre 31 de julho a 03 de agosto de 2017. As entrevistas serão pontuadas de 0 a 10 

(zero a dez) pontos.  

 

4.5. As propostas serão classificadas somando-se a pontuação obtida na primeira e na segunda 

etapas. O resultado da seleção das propostas será divulgado no dia 04 de agosto de 2017, por 

ordem decrescente de pontuação.  

 

4.6. Caberá recurso da classificação das propostas, limitado a eventuais erros ou omissões na 

contagem dos pontos, impetrados no prazo de 1 (um) dia útil a partir da resposta constante do 

item 4.5 supra. 
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4.6.1. Os recursos deverão ser impetrados no endereço e forma descritos no item 3.2 deste Edital, 

sendo que se os recursos forem enviados via Correios que sejam enviados via SEDEX 

preferencialmente na modalidade SEDEX 10 para fins de celeridade no envio dos mesmos. 

 

4.6.2. Os recursos serão avaliados pela Comissão de Seleção que os responderão em até 2 (dois) 

dias úteis, quando será publicada nova listagem de classificação final, com os resultados dos 

recursos e ordem final de classificação segundo item 4.5 deste Edital. 

 

4.7. As propostas que alcançarem 14 (catorze) pontos ou mais passarão a compor um “Banco de 

Propostas”, com validade condicionada à vigência do contrato firmado entre a Fundação Municipal 

de Cultura e a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – FUNDEP e seus eventuais 

aditamentos.  

 

4.8. Os proponentes serão convocados de acordo com a demanda de oficinas, sendo observada a 

compatibilidade entre a proposta selecionada e a oficina a ser oferecida, e respeitando-se a ordem 

de classificação das propostas. 

 

CAPÍTULO 5 - DAS COMISSÕES DE SELEÇÃO 

 

5.1. Para análise e seleção das propostas serão designadas uma Comissão de Seleção composta 

de 3 (três) membros. A Comissão será responsável pela avaliação de todas as propostas, atuando 

de maneira integrada e transversal.  

 

5.2. Caberá à Comissão de Seleção a análise e avaliação das propostas, dos currículos, a 

realização das entrevistas, e a definição dos projetos classificados. 

 

5.3. Os integrantes da Comissão de Seleção serão designados pelo Presidente da Fundação de 

Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP - e poderão ser substituídos a qualquer tempo, em caso 

de impossibilidade de participação decorrente de caso fortuito ou de força maior, por outros 

igualmente idôneos. 

 

5.4. Os nomes dos integrantes da Comissão de Seleção serão divulgados juntamente com o 

resultado da seleção, objeto deste Edital.  

 

5.5. A Comissão de Seleção encerrará seus trabalhos com a seleção das propostas. 
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CAPÍTULO 6 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

6.1. Os casos omissos, relativos ao presente Regulamento, serão decididos pelo Presidente da 

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – FUNDEP.  

 

6.2. Todas e quaisquer decisões da comissão são soberanas e definitivas, para as quais não 

cabem recursos. 

 

6.3. As propostas não classificadas estarão disponíveis para devolução aos seus responsáveis, no 

endereço constante do subitem 3.2, entre 07 de agosto e 06 de setembro de 2017. Após essa 

data, as propostas serão destruídas, mantendo-se o registro dos dados relativos à seleção. 

 

6.4. O presente Regulamento encontra-se disponível no site da FUNDEP 

(http://www.fundep.ufmg.br) e quaisquer esclarecimentos aos interessados poderão ser prestados 

pelo funcionário designado pela Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – FUNDEP, em dias 

úteis, no horário das 8 às 17 horas, presencialmente no posto de recebimento das inscrições ou 

pelo telefone (31) 3277-4644. 

 

6.5. Fica eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte - Minas Gerais, para dirimir quaisquer 

dúvidas e/ou controvérsias oriundas desse Regulamento, com renúncia expressa a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Belo Horizonte, 17 de julho de 2017. 

 

 

Prof. Alfredo Gontijo de Oliveira 

Presidente da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – FUNDEP 
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ANEXO I 
 

RELAÇÃO DOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO DAS OFICINAS 

 

Endereços dos Centros Culturais da Fundação Municipal de Cultura/PBH 

 

1- Centro Cultural Alto Vera Cruz  

Rua Padre Júlio Maria, 1577 – Alto Vera Cruz 

CEP: 30285-360 – Belo Horizonte MG 

 

2- Centro Cultural Bairro das Indústrias 

Rua dos Industriários, 289 – Bairro das Indústrias 

CEP: 30.610-280 

 

3- Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira 

Av. Antônio Carlos, 821 – Lagoinha 

CEP: 31.210-010 

 

4- Centro Cultural Jardim Guanabara  

Rua João Álvares Cabral, 277 – Floramar  

CEP: 31765-510 – Belo Horizonte MG 

 

5- Centro Cultural Lindéia Regina  

Rua Aristolino Basílio de Oliveira, 445 – Regina 

CEP: 30692-190 – Belo Horizonte MG 

 

6- Centro Cultural Pampulha  

Rua Expedicionário Paulo de Souza, 185 – Urca  

CEP: 31360-310 – Belo Horizonte MG 

 

7- Centro Cultural Padre Eustáquio   

Rua Jacutinga, 821 – Padre Eustáquio 

CEP: 30730-430 – Belo Horizonte MG 

 

8- Centro Cultural Salgado Filho  

Rua Nova Ponte, 22 – Salgado Filho 

CEP: 30550-720 – Belo Horizonte MG 
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9- Centro Cultural São Bernardo   

Rua Edna Quintel, 320 – São Bernardo 

CEP: 31750-030 – Belo Horizonte MG 

 

10- Centro Cultural São Geraldo  

Avenida Silva Alvarenga, 548 – São Geraldo 

CEP: 31050-640 – Belo Horizonte MG 

 

11- Centro Cultural Urucuia   

Rua W3, 500 – Urucuia  

CEP: 30628-010 – Belo Horizonte MG 

 

12- Centro Cultural Venda Nova  

Rua José Ferreira Santos, 184 – Novo Letícia 

CEP: 31640-060 – Belo Horizonte MG 

 

13- Centro Cultural Vila Fátima  

Rua São Miguel Arcanjo, 215 – Vila Nossa Senhora de Fátima  

CEP: 30250-440 – Belo Horizonte MG 

 

14- Centro Cultural Vila Marçola   

Rua Mangabeira de Serra, 320 – Serra 

CEP: 30220-265 – Belo Horizonte MG 

 

15- Centro Cultural Vila Santa Rita  

Rua Ana Rafael dos Santos, 149 – Vila Santa Rita 

CEP: 30668-570 – Belo Horizonte MG 

 

16- Centro Cultural Zilah Spósito  

Rua Carnaúba, 286 – Jaqueline 

CEP: 31787-210 – Belo Horizonte MG 

 

17- Centro de Referência da Cultura Popular Lagoa do Nado  

Rua Ministro Hermenegildo De Barros, 904 -  Itapoã  

CEP: 31710-230 – Belo Horizonte MG 

 

18- Núcleo de Formação e Criação Artística  

Avenida dos Andradas, 367, 2º andar, sala 301 a 350 (Praça Rui Barbosa) – Centro 
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CEP: 30120-010 - Belo Horizonte MG 

 

19- Usina de Cultura 

Rua Dom Cabral, 765 – Bairro Ipiranga 

CEP: 31.160-050  
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ANEXO II 

 

DIRETRIZES PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE OFICINAS DE TEATRO – 2017 

 

OFICINAS DE SENSIBILIZAÇÃO EM TEATRO 

 

Para as oficinas de sensibilização não há conteúdo programático básico obrigatório. Cada oficina 

pode propor uma experiência específica na área do circo ou do teatro que, embora introdutório, 

seja consistente dentro do recorte proposto. Dessa maneira, as propostas podem estar 

embasadas em quaisquer conteúdos específicos das áreas de teatro ou circo, e devem levar em 

conta os objetivos gerais das oficinas de sensibilização nessas áreas, dispostos a seguir: 

- construir com os alunos um grupo de trabalho que propicie o exercício da criação artística; 

- acolher os participantes em sua diversidade, atento às informações que carregam em seus 

corpos, adequando o conteúdo programático de acordo com esses dados; 

- percorrer um processo de trabalho estruturado com início, meio e fim; oferecendo, num curto 

espaço de tempo (24h) uma experiência artística em teatro ou circo; 

- despertar nos alunos o interesse pela formação artística, de modo que possam vislumbrar 

possibilidades de inserção nas oficinas de Iniciação em Teatro ou Circo ou em oficinas de 

Sensibilização em outras áreas. 

 

OFICINAS DE INICIAÇÃO EM TEATRO – MÓDULO I 

 

O objetivo geral dessas oficinas é propiciar o exercício da capacidade que todo ser humano 

possui para a criação e expressão cênicas. Os conceitos, técnicas e jogos são conduzidos por 

uma equipe de três profissionais das áreas de Interpretação, Expressão Corporal e Técnica Vocal. 

 

Os proponentes interessados em atuar em oficinas de Iniciação ao Teatro – Módulo I, nos 

conteúdos de Interpretação, Expressão Corporal ou Técnica Vocal, deverão estar cientes de que 

apresentarão propostas individuais que posteriormente integrarão um único projeto de oficina, a 

ser elaborado e ministrado em conjunto, de acordo com o seguinte modo de organização: 

 

- Primeiras duas semanas: Aulas Inaugurais - durante esse período, os alunos inscritos definem o 

seu desejo, persistência e permanência. Os três professores devem trabalhar conjuntamente para 

apresentar a metodologia e conteúdos a serem desenvolvidos na oficina, facilitando uma “seleção 

natural” dos alunos. 
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 - Da terceira à décima terceira semana: Introduções práticas e teóricas – os professores de 

Expressão Corporal e Técnica Vocal trabalham duas horas por semana, cada um em um dia, 

acompanhados pelo professor de Interpretação que trabalha seis horas por semana, utilizando-se 

das técnicas desenvolvidas pelos outros professores para o jogo cênico. 

 

- Da décima quarta à décima oitava semana: Criação de cenas – integração dos professores de 

Expressão Corporal e Técnica Vocal que trabalham, no mesmo dia, por duas horas cada um, 

acompanhados pelo professor de Interpretação que trabalha três horas nesse dia. As três horas 

do outro dia ficam apenas para o professor de Interpretação. 

 

 - Da décima nona à vigésima sexta semana: Ensaios dirigidos - os três professores comportam-

se como equipe técnica de um espetáculo, trabalhando integradamente. 

 

CONTEÚDOS BÁSICOS 

 

As propostas de oficinas de Iniciação ao Teatro – Módulo I, nos conteúdos de Expressão Corporal 

deverão contemplar os seguintes conteúdos básicos: 

 

Expressão Corporal 

 

-  Objetivos 

 

- Aprender a usar melhor o corpo;  

 

- Ampliar a consciência e, consequentemente, a possibilidade expressiva através de um trabalho 

corporal desenvolvido no sentido de reorganizar o corpo como um todo;  

 

- Trabalhar a ação física no palco:  

 

a) do branco para a ação,  

b) ação e intenção,  

c) dinâmicas, precisão;  

 

- Desenvolver trabalhos rítmicos e espaciais;  

 

- Focalizar o trabalho em grupo;  

 

- Potencializar a capacidade criativa com exercícios de improvisação.  
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- Conteúdo 

 

- Exercícios que visem à consciência do corpo no relaxamento e na ação;  

 

- Jogos individuais e coletivos tendo em vista concentração, foco, ritmo, espacialidade, atenção, 

precisão, criatividade e criação de personagens;  

 

- Criação de cenas individuais e coletivas e aprimoramento das mesmas através da análise e 

repetição;  

 

- Técnicas de trabalho em grupo (confiança, disponibilidade, dar – receber, ritmo, concentração).  

 

 

 

 

 

 


