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PROCESSO SELETIVO ONLINE - 1º SEMESTRE DE 2022 

SEGUNDO MOMENTO  

LINHA DE ESTUDO - DIREÇÃO 

Prezado candidato, o Segundo Momento será constituído das seguintes etapas: 

1ª Etapa - Vídeo/Exercícios; 

2ª Etapa - Vídeo/Criação de Cenas; 

3ª Etapa - Organização do material para a avaliação; 

4ª Etapa - Entrevistas por WhatsApp; 

5ª Etapa - Envio de foto e resposta ao questionário. 

É IMPORTANTE que o candidato leia todas as instruções abaixo, realize as propostas referentes 

ao Segundo Momento e não se esqueça de cumprir o cronograma. 

1º ETAPA - VÍDEO/EXERCÍCIOS 

Ler o poema ¨Do Fogo Que em Mim Arde¨ de Conceição Evaristo. 

O texto em PDF, estará disponível no site da Fundatec, através do link: 

https://intranet.fundatec.org.br/portal/concursos/publicacao/avisos/avisos.php?c

oncurso=634&cod_aviso=1143 

Após ler o poema, use-o como provocação para realizar uma cena própria. 

Realizar a proposta de cena e gravar o resultado. A proposta deve incluir, no mínimo, 4 versos 

do poema.  

O vídeo deverá ser gravado no YouTube.  

Leia o Tutorial referente a gravação/upload de vídeos, disponibilizado no site da Fundatec. 

Poderá ser filmado por alguém da sua escolha, ou deixando a câmera fixa. A cena pode ser 

realizada pelo próprio candidato ou por algum artista de sua escolha pessoal.  

O vídeo não poderá ter edição. 

O vídeo deverá ter no máximo 2 (dois) minutos.  

Redigir um texto de no máximo 10 linhas sobre seu entendimento dos pontos principais do vídeo 

criado e como foi pensada a articulação do poema de Conceição Evaristo com a proposta de cena 

que foi gravada. 

IMPORTANTE: este trabalho deverá ser entregue até o dia 07/01/2022. 

 

2º ETAPA - VÍDEO/CRIAÇÃO DE CENA 

Escolha um dos textos dramatúrgicos relacionados abaixo: 

 Fala Baixo Senão Eu Grito – Leilah Assumpção 

 Roberto Zucco - Bernard Marie Koltès 

 Por Elise – Grace Passô 

Os textos em PDF, estarão disponíveis no site da Fundatec, através do link: 

https://intranet.fundatec.org.br/portal/concursos/publicacao/avisos/avisos.php?co

ncurso=634&cod_aviso=1143 

http://www.fundatec.org.br/
https://intranet.fundatec.org.br/portal/concursos/publicacao/avisos/avisos.php?concurso=634&cod_aviso=1143
https://intranet.fundatec.org.br/portal/concursos/publicacao/avisos/avisos.php?concurso=634&cod_aviso=1143
https://intranet.fundatec.org.br/portal/concursos/publicacao/avisos/avisos.php?concurso=634&cod_aviso=1143
https://intranet.fundatec.org.br/portal/concursos/publicacao/avisos/avisos.php?concurso=634&cod_aviso=1143
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Leia o texto dramatúrgico escolhido na íntegra e escolha uma cena. 

Você poderá adaptar a cena à sua proposta de direção. 

Será um solo a ser executado pelo candidato ou pessoa de sua escolha.  

Escolha na sua casa (ou na casa de outra pessoa) o local onde realizará a cena. Você poderá 

utilizar figurinos e elementos de cena que estão disponíveis.  

Grave um vídeo no YouTube com a cena que você produziu, com no máximo 2 minutos. 

Leia o Tutorial referente a gravação/upload de vídeos, disponibilizado no site da Fundatec. 

Cuide para que a imagem e o som estejam ideais para apreciação da sua cena pela banca de 

avaliação. 

O vídeo não poderá ter edição. 

Pode ser filmado por alguém da sua escolha, ou deixando a câmera fixa. 

Redigir um texto de no máximo 10 linhas sobre seu entendimento dos pontos principais do texto 

escolhido e como foi pensada a articulação do texto com a proposta de cena que foi gravada. 

IMPORTANTE: este trabalho deverá ser entregue até o dia 07/01/2022 

 

3ª ETAPA - ENTREGA DOS TRABALHOS PARA A BANCA  

Após realização de todas as etapas, você deverá organizar o material, criando um PORTFÓLIO 

VIRTUAL. 

Para criar esse PORTFÓLIO VIRTUAL você deverá realizar os seguintes procedimentos: 

ENVIO PARA BANCA: 

Enviar o Portfólio Virtual para o e-mail spteatro-direcao@fundatec.org.br até o dia 

07/01/2022, com as seguintes especificações: 

 

Assunto: PROCESSO SELETIVO SP 01/2022 – (NOME DO CANDIDATO) 

Exemplo: PROCESSO SELETIVO SP 01/2022 - FULANO DE TAL 

 

No corpo do e-mail escrever a seguinte mensagem:   

À banca de Avaliação do Processo Seletivo Online – 1º Semestre de 2022, 

 

Seguem as propostas solicitadas para o Segundo Momento – Processo Seletivo – 1º 

Semestre de 2022.    

NOME COMPLETO: FULANA DE TAL  

LINHA DE ESTUDO: DIREÇÃO 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 6340187000-0 

CPF: 999.999.999-00 

Links de Acesso aos Vídeos no Youtube: https://www.youtube.com/watchxxxxx 

 

 

 

http://www.fundatec.org.br/
mailto:spteatro-direcao@fundatec.org.br
https://www.youtube.com/watchxxxxx
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4ª ETAPA ENTREVISTAS POR WHATSAPP 

Todos candidatos que realizaram as etapas anteriores e entregaram os trabalhos de acordo com 

as orientações dadas, serão novamente entrevistados de acordo com a organização abaixo: 

 

GRUPO 1 - Data: 18/01/2022 - Horário: entre 10h e 13h 

INSCRICAO NOME 

63408932227-6 Andrews Amante do Nascimento 

63407909823-4 Augusto Gil Nicoletti 

63407929166-7 Carina de Girolamo Falchi 

63407933204-2 Denise Hyginio de Barros Silva 

63408896466-7 Diego Alexandre de Souza 

63407935548-0 Everton Henrique Lima de Oliveira 

63407917544-1 Flavia dos Santos Alli 

63407937377-2 Gabriella Teodoro Lippe de Oliveira 

  

GRUPO 2 - Data: 19/01/2022 - Horário: entre 10h e 13h 

INSCRICAO NOME 

63408897171-0 Heloisa Lobo Pires Ferreira 

63407935273-2 Jaqueline dos Santos Utsunomiya 

63407937587-5 João Gabriel Guimarães Mariz 

63407915660-2 Leandro Santos Cardoso do Vale 

63408934399-3 Luís Henrique Santos de Oliveira 

63407937524-6 Pedro Ulhôa Cintra 

63407928594-4 Sabrina Rodrigues Bolognesi 

63407930550-6 Wellington Souto Pereira 

 

5ª ETAPA ENVIO DE UMA FOTO E RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS 

Os candidatos deverão encaminhar enviar uma foto de rosto, no estilo 3x4, com fundo branco 

(de preferência), nos formatos JPG ou PNG.   

A foto precisa ser nítida e de qualidade, para que a identificação seja feita facilmente.  

É permitido sorrir e serão aceitas imagens de diferentes tipos de câmeras, contanto que estejam 

nítidas e com qualidade.   

O corte máximo que pode ser feito na foto é de 3x4 seguindo essas orientações. Fotos mais 

afastadas serão permitidas. 

Confira um exemplo de enquadramento a seguir:  

http://www.fundatec.org.br/
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Juntamente com o envio da foto, o candidato deverá também responder os seguintes 

questionamentos: 

1 - O que mais gosto em mim é ... 

2 - Meu papel no mundo é ... 

3 - Estar na SP Escola de Teatro pra mim é... 

 

ENVIO DA FOTO: 

As fotos deverão ser encaminhadas para o e-mail spteatro-direcao@fundatec.org.br até 

o dia 07/01/2022, com as seguintes especificações: 

 

Assunto: PROCESSO SELETIVO SP 01/2022 – FOTO DE (NOME DO CANDIDATO) 

Exemplo: PROCESSO SELETIVO SP 01/2022 – FOTO DE FULANO DE TAL 

 

No corpo do e-mail escrever a seguinte mensagem:   

À banca de Avaliação do Processo Seletivo Online – 1º Semestre de 2022, 

 

Segue foto solicitada.    

NOME COMPLETO: FULANA DE TAL  

LINHA DE ESTUDO: DIREÇÃO 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 6340187000-0 

CPF: 999.999.999-00 

 

Referente aos questionamentos, segue minhas respostas abaixo: 

1 - O que mais gosto em mim é ... 

2 - Meu papel no mundo é ... 

3 - Estar na SP Escola de Teatro pra mim é... 

http://www.fundatec.org.br/
mailto:spteatro-humor@fundatec.org.br

