PROJETO “PROFISSIONALIZAÇÃO CRIATIVA”

EDITAL DE SELEÇÃO PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES
2º ciclo (2021/2)

O Centro de Desenvolvimento Criativo Se Essa Rua Fosse Minha torna pública a
abertura de inscrições para o processo seletivo de preenchimento de vagas para o
2º ciclo de cursos profissionalizantes gratuitos ofertados pelo projeto
“Profissionalização Criativa”, desenvolvido em parceria com a UNESCO
UNESCO, a Globo e a
Prefeitura Municipal de Queimados através da Secretaria de Cultura e Turismo pelo
Programa Criança Esperança
nça 2021.
1. Objetivo do projeto:
O projeto “Profissionalização Criativa” pretende desenvolver um processo de
formação qualificada na área de produção e gestão de espetáculos com a oferta dos
seguintes cursos profissionalizantes gratuitos:
a) Empreendedorismo cultural;
b) Maquiagem artística;
c) Operador
erador de luz e som.
2. Público-alvo:
Adolescentes e jovens, com idades entre 14 e 29 anos, moradores da região da
Baixada Fluminense, em situação de vulnerabilidade social, que estejam cursando
(ou tenham cursado) a partir do 8º ano do Ensino Fundamenta
Fundamental.
3. Número de vagas/turmas:
Curso
Empreendedorismo cultural
Maquiagem artística
Operador de luz e som

Turmas
1
2
1

Vagas
40
40
40
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4. Cronograma de seleção:
Etapas

Período

a) Divulgação do edital de seleção
b) Pré-inscrição online

12/07/2021
12 a 18/07/2021

c) Pré-inscrição presencial

14/07/2021

d) Divulgação dos(as) pré-selecionados
selecionados(as) para apresentação de
documentos e entrevista social

19/07/2021

e) Entrega presencial dos documentos obrigatórios e entrevista social

21/07/2021

f) Divulgação do resultado final do processo seletivo

28/07/2021

g) Aula inaugural

12/08/2021

h) Início dos cursos profissionalizantes

19/08/2021

IMPORTANTE: Para as pessoas interessadas sem acesso à internet, a préinscrição poderá ser realizada
realizada, presencialmente, em 14/07/2021 (quarta-feira),
(quarta
das
10h às 16h, na Biblioteca Parque Municipal Padre Sá (Rua Macaé, 430 - São
Roque, Queimados/RJ - CEP 26310-040).
5. Documentação obrigatória:
Os(as) candidatos(as) pré
pré-selecionados(as) para a entrevista presencial deverão
comparecer na Biblioteca Parque Municipal Padre Sá (Rua Macaé, 430 - São
Roque, Queimados/RJ - CEP 26310-040), na data e horário indicada no cronograma
de seleção (item4 deste Edital)
Edital),, munidos dos seguintes documentos:
a) RG;
b) CPF;
c) Comprovante de residência atual com CEP;
d) Comprovante de escolaridade.
IMPORTANTE: Os(as) candidatos(as) pré
pré-selecionados(as)
selecionados(as) com idade entre 14
(catorze) e 17 (dezessete) anos completos deverão comparecer acompanhados de
um representante legal.
6. Cadastro de reserva:
Os (as) candidatos (as) entrevistados (as) não classificados dentro do quantitativo
de vagas disponíveis poderão ser inseridos em um cadastro de reserva para
preenchimento de vagas ociosas ou remanescentes.
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7. Detalhes sobre os curso
cursos:
Curso
Empreendedorismo cultural
Maquiagem artística
Maquiagem artística
Operador de luz e som

Turma
1
1
2
1

Início
19/08/2021
19/08/2021
19/08/2021
19/08/2021

Término
17/12/2021
17/12/2021
17/12/2021
17/12/2021

Dia
Qui
Qui
Qui
Qui

Horário
13h às 17h
9h às 11h
11h às 13h
9h às 13h

INFORMAÇÕES IMPORTANTE
IMPORTANTES:
a) As aulas dos cursos profissionalizantes serão realizadas nas salas da Pracinha
da Cultura do São Roque (Rua Macaé, 430 - São Roque, Queimados/RJ
Queimados
- CEP
26310-040);
b) As datas, dias e horários indicados acima poderão sofrer alterações;
c) Os cursos são totalmente gratuitos;
d) O material didático será disponibilizado em formato eletrônico;
e) O material de uso indivi
individual não está incluído na oferta dos
s cursos.
8. Critérios para certificação:
São critérios
ios para a certificação: bom desempenho e frequência mínima de 75%
(setenta e cinco por cento) da carga horária total do curso.
9. Pedido de desistência:
O pedido de desistência tem caráter definitivo e irrevogável,, ou seja, não admite
arrependimento, tendo
ndo em vista a possibilidade de preenchimento da vaga por
candidatos(as) incluídos no cadastro de reserva.
10. Canais oficiais de informação:
Os canais oficiais de divulgação
vulgação de informações sobre o processo seletivo são:
são
a) Centro de Desenvolvimento Criativo Se Essa Rua Fosse Minha
 Site: www.seessarua.org.br
 Facebook: www.facebook.com/seessaruaong
 Instagram:: @seessaruaong
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b) Prefeitura Municipal de Queimados
 Site: www.queimados.rj.gov.br
 Facebook: www.facebook.com/semucturqueimados
 Instagram: @prefqueimados
11.
1. Protocolo de prevenção à Covid-19:
Os cursos profissionalizantes
issionalizantes do projeto Profissionalização Criativa serão
desenvolvidos sempre em consonância com as normais municipais. Ocorrendo
proibição para a realização das aulas presenciais, o curso terá continuidade na
modalidade online.
Será adotado rigoroso protocolo de prevenção à Covid-19 aplicável a todas as
pessoas presentes no espaço de ensino dos cursos, a saber:
- Sanitização do espaço de ensino para o início de cada aula;
- Testagem de temperatura para ingresso no espaço de ensino em cada aula. Cas
Caso
seja identificada temperatura igual ou superior a 37,8ºC, seguir os protocolos
orientados pelas autoridades de saúde pública;
- Higienização das mãos com álcool 70º antes do ingresso no espaço de ensino dos
cursos;
- Uso obrigatório de máscara facial descartável ou de tecido reutilizável, com
previsão de substituição do item a cada 2 (duas) horas;
Será disponibilizado álcool 70º e material descartável para utilização de todas as
pessoas presentes no espaço de ensino dos cursos.
Rio de Janeiro, 12 de julho de 2021.

WALTER MESQUITA
Presidente

BARBARA GOES
Coordenadora
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