PROJETO “O SOM QUE VEM DO LIXO”
(TERMO DE FOMENTO MINISTÉRIO DO TURISMO / PLATAFORMA +BRASIL Nº 898820/2020)

INSCRIÇÕES ABERTAS
(1º ciclo)
OFICINA DE CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTOS PERCUSSIVOS
COM MATERIAL ALTERNATIVO
O Centro de Desenvolvimento Criativo Se Essa Rua Fosse Minha - SER torna
pública a abertura de inscrições para preenchimento de vagas gratuitas na oficina de
construção de instrumentos percussivos com material alternativo ofertadas no 1º
ciclo do projeto “O som que vem do lixo” no âmbito do Termo de Fomento n.º
898820/2020 celebrado entre o SER e o Ministério do Turismo.
1. Apresentação:
A oficina de construção de instrumentos percussivos com material alternativo é um
dos itens do instrumento celebrado entre o SER e o Ministério do Turismo através do
Termo de Fomento n.º 898820/2020.
Ressaltamos que a oficina é ofertada de forma totalmente GRATUITA.
O objetivo da ação é oferecer atividades lúdicas para crianças, adolescentes e
jovens socialmente vulneráveis no município de Queimados, na Baixada
Fluminense. O projeto terá duração total de 9 meses com dois ciclos de oficinas.
Serão 4 turmas com 2h de duração cada, duas vezes por semana, por ciclo. Ao final
da formação serão entregues certificados de conclusão aos participantes com
freqüência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento).
2. Público-alvo:
Adolescentes e jovens com idades entre 12 e 29 anos, moradores da região da
Baixada Fluminense.
3. Número de vagas e critério de confirmação da inscrição:
Serão disponibilizadas 100 (cem) vagas por ciclo. O preenchimento das vagas
obedecerá exclusivamente a ordem de inscrição e não a ordem de pré-inscrição. A
inscrição somente será confirmada com a entrega da documentação exigida.
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4. Cronograma:
Etapas
4.1. Divulgação da abertura da pré-inscrição (site e redes sociais)
4.2. Pré-inscrição online
4.3. Pré-inscrição presencial
4.4. Entrega presencial dos documentos obrigatórios
4.5. Início da oficina
4.6. Término da oficina

Período
20/09/2021
20 a 24/09/2021
22/09/2021
22/09 e 06/10/2021
06/10/2021
13/01/2022

IMPORTANTE: Os(as) interessados(as) sem acesso à internet poderão efetuar a
pré-inscrição, presencialmente, em 22/09/2021 (quarta-feira), 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) interessados(as) pré-inscritos(as) deverão comparecer na Biblioteca Parque
Municipal Padre Sá (Rua Macaé, 430 - São Roque, Queimados/RJ - CEP 26310040), na data e horário indicada no cronograma de seleção (item 4 deste Edital),
munidos dos seguintes documentos:
a) RG;
b) CPF;
c) Comprovante de residência atual com CEP.
IMPORTANTE: Os(as) interessados(as) com idade entre 12 (doze) e 17 (dezessete)
anos completos deverão comparecer acompanhados de um representante legal, no
primeiro dia de aula, para assinatura da documentação pertinente.
6. Cadastro de reserva:
Os(as) interessados(as) inscritos(as), porém, não classificados dentro do
quantitativo de vagas disponíveis poderão ser inseridos em um cadastro de reserva.
7. Link de pré-inscrição:
A pré-inscrição será realizada pelo link https://forms.gle/2oLJzuX3UkgRpEuL9 a
partir das 20h do dia 20/09/2021 até às 23h59min do dia 24/09/2021, podendo ser
prorrogada.
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8. Detalhes sobre a oficina:

Oficina
Construção de instrumentos
percussivos com material
alternativo

Dias

Turma 1

Horários
Turma 2
Turma 3

Turma 4

Qua e Qui 8h às 10h 10h às 12h 13h às 15h 15h às 17h

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
a) A oficina será realizada na Pracinha da Cultura do São Roque (Rua Macaé,
430 - São Roque, Queimados/RJ - CEP 26310-040);
b) A oficina é totalmente gratuita.
9. Critérios para certificação:
O certificado de conclusão será emitido somente aos participantes com freqüência
igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária total da
oficina.
10. Pedido de desistência:
O pedido de desistência tem caráter definitivo e irrevogável, ou seja, não admite
arrependimento, tendo em vista a possibilidade de preenchimento da vaga por
candidatos(as) incluídos no cadastro de reserva.
11. Canais oficiais de informação:
Os canais oficiais de divulgação de informações sobre o projeto é:
▪ Site: www.seessarua.org.br
▪ Facebook: www.facebook.com/seessaruaong
▪ Instagram: @seessaruaong
12. Protocolo de prevenção à Covid-19:
A oficina será desenvolvida presencialmente sempre em consonância com as
normas das autoridades de saúde pública. Ocorrendo proibição para a realização
das aulas presenciais, a oficina poderá ter continuidade na modalidade online, desde
que autorizado previamente.
Será adotado rigoroso protocolo de prevenção à Covid-19 aplicável a todas as
pessoas presentes no espaço de desenvolvimento da oficina, a saber:
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▪ Sanitização do espaço para o início de cada aula;
▪ Testagem de temperatura para ingresso no espaço em que a oficina será
desenvolvida. 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 em que a
oficina será desenvolvida;
▪ Uso obrigatório de máscara facial descartável ou de tecido reutilizável, com
previsão de substituição do item a cada 2 (duas) horas;
▪ Distanciamento mínimo de 1m a 1,5m entre as pessoas, como indicado pela
OMS.
13. Casos omissos:
Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado de Gestão do SER com subsídio
da equipe e consultoria técnica do projeto.

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2021.

WALTER MESQUITA

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO CRIATIVO SE ESSA RUA FOSSE MINHA

CNPJ: 07.212.454/0001-75

Rua Alice, 298 Parte - Laranjeiras
Rio de Janeiro/RJ
CEP 22241-020
(21) 3648-0298
@ administração@seessarua.org.br
www.seessarua.org.br

