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

1ª Etapa - Exercício Prático: Montagem de estrutura; 

2ª Etapa - Organização para envio dos materiais (envio entre os dias 29/07 e 03/08/2022); 

3ª Etapa - Entrevistas por Google Meet (dia 05/08/2022); 

4ª Etapa - Envio de foto e resposta ao questionário (envio entre dias 29/07 e 03/08/2022). 

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 -CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE UMA ESTRUTURA  
 

“Entre as condições básicas que contribuem para existência de formas materiais, como 

a casa, uma máquina, uma árvore ou seres vivos, a estrutura é fundamentalmente 

importante. Sem ela, as formas materiais não podem ser preservadas e sem 

preservação das formas o próprio destino do objetivo da forma não pode ser 

preservado. Portanto, é verdade que sem estrutura material não se pode executar 

nenhum complexo animado ou inanimado”. 

A partir da definição de Heino Hengel sobre estrutura, monte uma estrutura estável com no 

mínimo 3 níveis. 

Para esse exercício você precisará de papelão, pode ser de caixa de supermercado, sapatos, 

eletrodomésticos, etc.. 

Com o papelão, recorte as seguintes formas: 

 

 02 quadrados com medidas de aresta de 7 cm 

 01 retângulo com medidas: 15 x 4 cm 

 02 retângulos com 10 x 3 cm 

 01 círculo com raio de 4 cm 

 01 triângulo equilátero com aresta de 6 cm 

 

Após cortar as peças nos formatos geométricos, usar todas as 7 para montar uma estrutura 

autoportante com no mínimo 3 níveis. 

Finalizada a confecção, faça até quatro fotos, de modo que dê para visualizar a escultura da 

árvore por completa. 
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  2ª 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: 

Após a realização do exercício colocar as fotos em uma página do Word, e após, salvar em PDF, 

de acordo com as seguintes instruções: 

Capa do trabalho, contendo as seguintes informações: 

 Nome do candidato: 

 Número de inscrição: 

 Número do RG: 

 

ENVIO PARA BANCA: 

Enviar o Portfólio Virtual para o e-mail spteatro-tecnicasdepalco@fundatec.org.br entre 

os dias 29/07 e 03/08/2022, com as seguintes especificações: 

 

Assunto: PROCESSO SELETIVO SP 02/2022 – (NOME DO CANDIDATO) 

Exemplo: PROCESSO SELETIVO SP 02/2022 - FULANO DE TAL 

 

No corpo do e-mail escrever a seguinte mensagem: 

À banca de Avaliação do Processo Seletivo Online – 2º Semestre de 2022, 

 

Seguem as propostas solicitadas para o Segundo Momento – Processo Seletivo – 2º 

Semestre de 2022. 

NOME COMPLETO: FULANA DE TAL 

LINHA DE ESTUDO: TÉCNICAS DE PALCO 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 6680187000-0 

CPF: 999.999.999-00 

 

 

 

  3ª ETAPA - ENTREVISTAS POR GOOGLE MEET  

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: 05/08/2022 - Horário: 8h45  

 
 

Ana Luísa Martins da Silva 66816225989-5 

Gabriel Rocha da Silva 66801203430-3 

Joao Jorge Pereira da Silva 66806195078-2 

José Guilherme Carneiro Ribeiro Silva 66815233395-9 
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Larissa Neves Camargo 66801207912-9 

Marcelo Evangelista Barbosa 66809207312-4 

Matheus de Souza Gois 66815237130-0 

Matheus Juliano Carrasco 66816233672-8 

Neemias Barcellos Villas Bôas 66816222598-5 

Richard do Carmo Brito 66801195721-4 

Rodrigo de Andrade Carvalho 66802203871-9 

Samuel Leon Freire de Lima 66801201332-3 

Stephanie Barros Silva 66815239022-8 

Taciane Andrade Lins Glasberg 66815221812-1 

Timoteo Paixao Moura 66805208290-4 

Vhelma Viviana León Rincón 66815236974-5 

Wallyson Rodrigues de Sousa 66801204445-8 

Wesley Fonseca de Sene 66801208220-2 

 

A Entrevista Online será realizada por meio de chamada de vídeo pela plataforma Google Meet, 

através do link https://meet.google.com/ycq-grns-ohe, acessando no horário determinado na tabela 

descrita acima, devendo aguardar o momento que serão direcionados às suas respectivas salas para 

a efetiva realização da Entrevista Online.  

A entrevista tem previsão de duração de 10 a 20 minutos, podendo esse tempo ser reduzido ou 

aumentado a critério da Banca Examinadora 

A FUNDATEC e a SP ESCOLA DE TEATRO não se responsabilizam por falhas de comunicação, 

congestionamento das linhas de comunicação, falta de energia, bem como outros fatores de ordem 

técnica que impossibilitem a realização da Entrevista Online. 

 
 

  4ª 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 abaixo: 
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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- 

tecnicasdepalco@fundatec.org.br entre os dias 29/07 e 03/08/2022, com as 

seguintes especificações: 

 

Assunto: PROCESSO SELETIVO SP 02/2022 – FOTO DE (NOME DO CANDIDATO) 

Exemplo: PROCESSO SELETIVO SP 02/2022 – FOTO DE FULANO DE TAL 

 

No corpo do e-mail escrever a seguinte mensagem: 

À banca de Avaliação do Processo Seletivo Online – 2º Semestre de 2022, 

 

Segue foto solicitada. 

NOME COMPLETO: FULANA DE TAL 

LINHA DE ESTUDO: TÉCNICAS DE PALCO 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 6680187000-0 

CPF: 999.999.999-00 
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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... 
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