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EDITAL 

SEGUNDA CHAMADA PARA O GRUPO DE TEATRO “EM CENA AÇÃO” 

 
A Faculdade Sul Fluminense, por meio do Núcleo de Apoio Psicopedagógico, torna pública a 

segunda chamada para composição de membros para compor a equipe cênica da Primeira Peça 

Teatral do Grupo de Teatro “Em Cena Ação”, de acordo com o seguinte cronograma: 

 
 

Inscrições 17/09/2018 a 22/09/2018 

Triagem e resultado da habilitação De 23/09/2018 a 29/09/2018 

Contato com os participantes  De 29/09/2018 a 01/10/2018 

Início das aulas teóricas 01/10/2018 

Ensaios  01/10/2018 a 30/11/2018 

 

1. OBJETIVO 

Esta Chamada Pública tem como objetivo: 

a) Fomentar a produção cultural, estabelecendo novos laços com Associações, Empresas e 

Comunidade Acadêmcia,  

b) Estimular o desenvolvimento e o aprimoramento das técnicas teatrais e os benefícios 

sociais implicados na atividade; 

c) Contribuir no processo de formação e consolidação da equipe cênica 

d) Colaborar com a política extensionistas da Faculdade Sul Fluminense 

e) Aproximar, os artistas da cidade ao público local, explorando o potencial artístico de 

nossa cidade e região. 
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f) Estimular o surgimento de novos espaços para o fazer teatral, criando um circuito 

alternativo em especial na cidade de Volta Redonda, para valorizar a produção cultural e 

os potenciais criativos. 

 
2. DAS VAGAS E INSCRIÇÕES 

 

Os interessados deverão se cadastrar através do formulário  eletrônico, disponível no site da 

Faculdade Sul Fluminense na aba de “Noticias” ou diretamente no formulário eletrônico, 

clicando no link: http://encurtador.com.br/lqS35 ;  

 

Serão destinadas para o segundo ciclo do projeto 40 vagas, sendo que a chamada ocorrerá 

conforme ordem de inscrição realizada no formulário eletrônica supramencionado;  

 

A atividade não incide em custos ao candidato, todavia é obrigação do candidato, após aprovado, 

comparecer às aulas, que ocorrem aos sábados das 09:00 às 11:00.  

 

 Há a possibilidade de ocorrer aitivdades extrordinárias que será devidamente em função de 

ensaios, porém esta será  comunicada aos participantes, mediante meios de comunicação 

disponíveis com a equipe organizadora do projeto.  

 

 O candidato que não comparecer a três encontros consecutivos terá sua inscrição cancelada e será 

cedida nova oportunidade aos participantes inscritos e que não tiveram oportunidade de participar 

em função do quantitativo de vagas disponíveis, conforme ordem de inscrição.  

 

Os participantes inscritos irão participar da atividade de fim de ano na organização de nossa 

primeira peça teatral.  

 

http://encurtador.com.br/lqS35
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Ressalta-se que do momento da inscrição o candidato fica ciente que sua participação implica 

automaticamente na cessão de direitos de uso de imagem, devidamente amparado pela Lei 

10.406/2002, Art. 20 , onde o candidato dará ciência de seu uso sem qualquer prejuízo ou custo 

sobre o uso da mesma.  

  

3 . DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

Casos  omissos ao presente Edital serão tratadas diretamente com a equipe responsável pela 

organização do projeto.  

 

Volta Redonda, 17 de setembro de 2018. 

 

MARCUS VINÍCIUS BARBOSA 

Coordenador  

 

DENISE DE CAMPOS TELES MENCHISE 

Diretora Acadêmica  
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