Programa Kairós - Intercâmbio Nacional
Edital de Chamamento nº 01/2017
A DIREÇÃO | COORDENAÇÃO do projeto cultural SP Escola de Teatro – Centro
de Formação das Artes do Palco (“SP Escola de Teatro”) torna público o Edital
do Programa de Intercâmbio Nacional 2017 (“Intercâmbio”), que oferece 02
(duas) vagas para os aprendizes da MT Escola de Teatro no primeiro semestre
de 2018 (Módulo Azul).
1. Apresentação
Com o objetivo promover a formação, difusão e o intercâmbio cultural do corpo
discente dos projetos geridos e operacionalizados pela Associação dos Artistas
Amigos da Praça - Adaap, a entidade disponibiliza 02 vagas para aprendizes
da MT Escola de Teatro (tanto do polo de Cuiabá quanto de Sorriso) que
desejam estudar durante um semestre no equipamento cultural SP Escola de
Teatro. Uma vez contemplados, os candidatos selecionados participarão das
atividades formativas da SP Escola de Teatro no primeiro semestre de 2018, que
será realizado de 17 de fevereiro a 18 de julho.
2. Inscrição
As inscrições serão realizadas através de Ficha de Inscrição disponível no
endereço http://www.spescoladeteatro.org.br/editais/intercambio-nacional, entre
os dias 9 de novembro e 17 de novembro de 2017.
3. O Processo de Seleção
O processo de seleção será composto pelas seguintes etapas:
a) Análise do material enviado pela ficha de inscrição;
b) Entrevista por videoconferência entre os dias 23 e 24 de novembro (os
horários e os procedimentos serão informados aos candidatos por meio
do site da SP Escola de Teatro no dia 21 de novembro de 2017);
c) Divulgação dos aprovados pelo site da SP Escola de Teatro até o dia 29
de novembro de 2017.
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A condução do Processo de Seleção ficará a cargo de uma Comissão de
Avaliação composta por integrantes da Coordenação Pedagógica e da Diretoria
Executiva.
No item Breve Currículo, que é parte integrante da Ficha de Inscrição, os
candidatos deverão informar qual especialidade está cursando na MT Escola de
Teatro, ficando cientes que as vagas serão automaticamente destinadas às
especialidades dos aprovados (por exemplo, um aprendiz de Sonoplastia da MT
Escola de Teatro, só poderá fazer, caso aprovado, o intercâmbio no curso de
Sonoplastia da SP Escola de Teatro).
4. Dos Benefícios
Os candidatos aprovados e selecionados pela Comissão de Avaliação
receberão, durante o Intercâmbio, vale refeição e vale transporte, o primeiro no
valor de R$ 352 por mês, e o segundo de até R$ 7,60 por dia. As despesas de
deslocamento e acomodação em São Paulo serão de inteira responsabilidade
dos aprendizes intercambistas.
5. Da Contrapartida
A Contrapartida do aprendiz será decidida ao final do intercâmbio, a partir das
experiências artístico-pedagógicas vivenciadas na SP Escola de Teatro, em
reunião organizada pela Coordenação Pedagógica.
6. Informações Gerais
A Adaap se reserva ao direito de alterar as condições previstas neste Edital,
visando atender os interesses institucionais, administrativos e financeiros dos
dois equipamentos culturais.
Os casos não especificados neste Edital serão resolvidos pela Comissão de
Avaliação citada no item “3”, supra.
A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos documentos apresentados,
mesmo que verificadas a qualquer tempo, ocasionarão a nulidade da inscrição e
desqualificação do candidato, com todas as suas decorrências, sem prejuízo de
medidas de ordem administrativa, civil e criminal.
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É de inteira responsabilidade da/do candidata/candidato, acompanhar a
publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este Processo
Seletivo.
Equipe do Programa Kairós
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