CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 01/2017
O CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA–CCTG, com sede e foro na cidade de Curitiba, capital do
Estado do Paraná, situado à Rua XV de Novembro, 971, torna público que promoverá as
inscrições de atores e atrizes interessados em compor o elenco da próxima montagem do
Teatro de Comédia do Paraná-TCP, nos termos e condições estabelecidos no presente.
1. DO OBJETO
1.1. O CCTG comunica a abertura de inscrições para participação na audição que busca
selecionar atores e atrizes profissionais interessados em compor o elenco do
espetáculo “Hoje é dia de Rock” de José Vicente, próxima montagem do Teatro de
Comédia do Paraná-TCP, que será dirigida por Gabriel Vilella e tem data de estreia
prevista para 17 de novembro de 2017, no Auditório Salvador de Ferrante do Teatro
Guaíra.
2. DO PERÍODO E CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
2.1. O período para as inscrições será de 20 de julho até às 23h59m do dia 17 de agosto de
2017, exclusivamente na forma de e-mail dirigido ao endereço dpa@cctg.pr.gov.br,
através da Ficha de Inscrição (Anexo) devidamente preenchida.
2.2. Somente serão aceitas inscrições de profissionais com idade igual ou superior a 18
anos e que sejam residentes no estado do Paraná.
2.3. Os interessados deverão possuir disponibilidade para ensaios a partir de 04 de
setembro de 2017, de acordo com o cronograma estabelecido para a produção do
espetáculo.
3. DOS REQUISITOS EXIGIDOS AOS CANDIDATOS
3.1. Na audição o candidato deverá interpretar, durante aproximadamente 1’ (um minuto),
a primeira cena do terceiro ato de “Hamlet” (Ser ou não Ser) ou um trecho do
personagem Segismundo em “A Vida é Sonho” de Pedro Calderón de La Barca ou ainda
um trecho de “Henrique IV” de Luigi Pirandello;
3.2. Será também solicitado ao candidato que cante um trecho de aproximadamente 1’ (um
minuto) de uma das seguintes canções: “Palavra de Mulher” de Chico Buarque de
Holanda ou “Aquarela do Brasil” de Ary Barroso ou ainda “Travessia” de Milton
Nascimento. Poderá fazê-lo a capela ou, caso domine algum instrumento musical,
acompanhado de seu instrumento.
4. DA CHAMADA PARA A AUDIÇÃO
4.1. Os profissionais inscritos deverão participar nos dias 19 e 20 de agosto de 2017, em
horário e local a serem comunicados através do e-mail fornecido quando da inscrição,
de uma audição com a direção do espetáculo.
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4.2. Caso não haja o comparecimento do inscrito na data, horário e local indicados, será
interpretado como desistência.
5. DA REMUNERAÇÃO
5.1. A remuneração paga individualmente aos artistas que vierem a ser selecionados
corresponderá a três meses e meio de trabalho, sendo dois meses e meio para os
ensaios e um mês pela temporada.
5.2. O pagamento da remuneração se dará em 03 (três) parcelas, de acordo com o
determinado em Contrato de Prestação de Serviços Artísticos a ser formalizado com o
artista selecionado.
6. DO RESULTADO DA AUDIÇÃO
6.1. A lista final dos artistas selecionados será divulgada na data de 23 de agosto de 2017
através do site oficial do CCTG: www.teatroguaira.pr.gov.br
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. A inscrição para participação deste Chamamento expressa a aceitação, de forma
irrestrita, às regras nele estabelecidas.
7.2. Outros esclarecimentos poderão ser obtidos somente pelo endereço de correio
eletrônico: dpa@cctg.pr.gov.br
Curitiba, 19 de julho de 2017.

MONICA RISCHBIETER
Diretora Presidente do CCTG

.
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CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 01/2017
ANEXO
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA AUDIÇÃO

Eu, ___________________________________________________, (nome completo do inscrito)
portador da Cédula de Identidade RG n.º

__________________ , inscrito no CPF n.º

_______________________, Registro Profissional (RP/DRT) n.º ________________________ ,
e-mail: _____________________________________________ residente e domiciliado a
____________________________________________________________ (endereço completo),
venho requerer a inscrição para participar da audição a ser realizada pela direção do espetáculo
“Hoje é Dia de Rock” de José Vicente, a ser montado pelo Teatro de Comédia do Paraná-TCP.

Atenciosamente,

______________________, ______ de________________, de 2017.

_________________________________________
(nome do inscrito)
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