CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PARA O ANO LETIVO 2022 DO CURSO LIVRE DE
FORMAÇÃO DO ARTISTA BAILARINO DA ESCOLA DE DANÇA TEATRO GUAÍRA
PARA O NÍVEL FORMAÇÃO I
A Escola de Dança Teatro Guaíra, torna pública as normas a seguir, que regem o Processo Seletio
para ingresso no 1o semestre do Curso Liire de Formação do Artsta Bailarino no ano de 2022 para
níiel Formação I.
 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
A seleção de candidatos para ingresso no ano letio de 2022 no Curso Liire de Formação do
Artsta Bailarino da Escola de Dança Teatro Guaíra para níiel Formação I será realizada
mediante Processo Seletio, que consistrá em proia prátca de Dança Clássica que aialiará o
domínio dos conteúdos inerentes a esta técnica. Os candidatos serão aialiados por banca
examinadora, composta de no mínimo de 3 (três) profssionais, podendo ser professores do
Colegiado do Curso e/ou coniidados da área da dança.
 DAS VAGAS OFERECIDAS
As iagas serão oferecidas de acordo com a tabela QUADRO DE VAGAS, e poderão ser
preenchidas ou não dependendo do níiel técnico/artstco do candidato. A EDTG não se
obriga a preencher as iagas caso não haja candidatos aptos.


QUADRO DE VAGAS PARA O ANO LETIVO 2022 PARA O NÍVEL FORMAÇÃO I
Turma

Turno

Nº de vagas

Faixa etária

Formação I

Manhã

20

Nascidos nos anos de 2005 a 2013

Formação I

Tarde

20

Nascidos nos anos de 2005 a 2013

 DAS INSCRICÔES
Não serão aceitas solicitações de inscrições que não atenderem rigorosamente ao estabelecido neste
Edital. As inscrições deierão ser feitas no turno em que pretenderá cursar a EDTG, não haiendo troca
de turno das turmas após a aproiação.
 INSCRIÇÕES
Ao se inscreier, o candidato aceita de forma irrestrita as condições contdas neste Edital e no
Manual do Aluno do Curso Liire de Formação do Artsta Bailarino e em eientuais retfcações que
sejam publicadas, não podendo delas alegar desconhecimento ou discordância.
Para a realização da inscrição, o candidato deierá apresentar a documentação exigida, na secretaria
da EDTG no Centro Cultural Teatro Guaíra, situado na rua XV de Noiembro 971, Centro – CEP
80.060-000, entrada pela portaria da rua Amintas de Barros ou eniiá- la pelo correio.
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O formulário de inscrição/comproiante de ensalamento estará disponibilizado no site
www.teatroguaira.pr.gov.br no ícone da Escola de Dança.
 Para efetuar a inscrição no Processo Seletio da EDTG o candidato deie realizar os seguintes
procedimentos:
1. Ler o Edital do Processo Seletio da EDTG, para conhecimento e ciência de todos os termos e
normas;
2. Tomar ciência da íntegra do Manual do Aluno, para conhecimento e/ou sanar eientuais
dúiidas;
3. Preencher corretamente e imprimir o formulário de inscrição/comproiante de ensalamento,
em 2 (duas) iias;
4. Encaminhar o formulário e documentos para secretaria da EDTG;
5. Tomar ciência do dia e horário da proia.
 O Manual do Aluno será disponibilizado apenas no site www.teatroguaira.pr.gov.br, no ícone
Escola de Dança, podendo o candidato imprimi-lo para melhor acompanhar as exigências do
processo Seletio ano letio 2022.
O período de inscrição será de 15/03/2002 à 28/04/2022, das 09h às 12h e das 13h às 17h na
secretaria da EDTG (entrada pela portaria Amintas de Barros)

Para as inscrições efetuadas pelo correio, somente serão aceitas iia Sedex e postadas até o dia
28 de abril de 2022. A data e horário da proia para as inscrições realizadas pelo correio, serão
eniiados pela secretaria da EDTG para o endereço eletrônico informado na fcha de inscrição.
Não serão aceitas inscrições via internet ou qualquer outro meio de comunicação.
 DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO
 2(duas) cópias do Formulário de inscrição/comproiante de ensalamento preenchido
corretamente;
 Documento de Identdade podendo ser:
1. Certdão de Nascimento;
2. Carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança, pelos Corpos
de Bombeiros, pelas Policias Militares, pelos órgãos Fiscalizadores de exercício profssional
(Ordens, Conselhos, etc.)
3. Carteira de Identdade (RG);
4. Carteira de Trabalho e Preiidência Social (CTPS);
5. Carteira de Órgão ou Conselho de Classe;
6. Certfcado Militar;
7. Carteira Nacional de Habilitação com foto;
8. Passaporte;
9. Carteira expedida por órgão público que por Lei Federal iale como identdade;
 Na falta de qualquer item acima o candidato não poderá realizar sua inscrição.
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O candidato assume total responsabilidade pelas informações prestadas no formulário de inscrição/
comproiante de ensalamento, assumindo eientuais erros e omissões no preenchimento.
As inscrições de candidatos menores de 16 anos, deiem ser efetuadas pelo representante legal do
candidato ou por terceiros, que assumam a responsabilidade pelas informações prestadas no ato da
inscrição, iisto que não haierá correção ou alteração de quaisquer dados após a confrmação das
informações.
As inscrições só serão efetiadas após a homologação publicada no site www.teatroguaira.pr.gov.br
no ícone da Escola de Dança até o dia 05/05/2022.
 DAS PROVAS
 CURSO LIVRE DE FORMAÇÃO DO ARTISTA BAILARINO
Será realizada uma (1) proia com conteúdo de Dança Clássica, no níiel técnico Básico.
Ao se inscreier, o candidato deie respeitar a faixa etária limite. A proia não terá ialor quanttatio,
o candidato estará apto se aproiado e não-apto se não aproiado.
As proias serão realizadas conforme tabela abaixo.
Data
09/05/2022
(2a feira)
MANHÃ
10/05/2022
(3a feira)
MANHÃ
Data
09/05/2022
(2a feira)
TARDE
10/05/2022
(3a feira)
TARDE


Níveis

Horário

Níiel Básico (Formação I - manhã)

08h00

Níiel Básico (Formação I - manhã)

10h30

Níiel Básico (Formação I - manhã)

08h00

Níiel Básico (Formação I - manhã)

10h30

Níveis

Horário

Níiel Básico (Formação I - tarde)

15h30

Níiel Básico (Formação I - tarde)

18h00

Níiel Básico (Formação I - tarde)

15h30

Níiel Básico (Formação I - tarde)

18h00

FAIXA ETÁRIA PARA AS PROVAS
 Proia de Níiel Básico (Curso Liire Formação I) – Nascidos nos anos de 2005 a 2013.

A proia de Níiel Básico aialiará o candidato para ingresso somente no Curso Liire de Formação do
Artsta Bailarino níveI Formação I (1º ano). A duração da proia será de aproximadamente 2h.
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Os candidatos deierão comparecer ao local da proia, com 30 (trinta) minutos de antecedência da
sua hora marcada.
Em caso de atraso, não será permitdo o ingresso do candidato, independentemente do motio ou
da alegação apresentada, sendo ele considerado ausente.



CONTEÚDOS
 Proia de Níiel Básico – os candidatos serão aialiados em relação à técnica de dança clássica
nos seguintes conteúdos:

Barra:
 Demi Plié – 1ª, 2ª e 5ª posição
 Grand Plié – 1ª, 2ª e 5ª posição
 Souplesse
 BatementTendu (devant, à la seconde e derrière)
 Batement Jeté (devant, à la seconde e derrière)
 Rond de Jambe à terre
 Batement Fondu
 Batement Frappé
 Adágio
 Grand Batement
Centro:
 Batement Tendu
 Adágio
 Pas de Valse
 Preparação para Pirouetes
 Pequenos Saltos
 Allegros

moças).

Não haverá exercícios de Técnica Específca Masculina e nem Técnica de Pontas (para

 DO ENSALAMENTO
O horário, data e local de realização das proias será defnido pela secretaria da EDTG, no ato da
inscrição de acordo com a lotação máxima de cada turma.
 VESTIMENTA PARA AS PROVAS
Para as proias de Níiel Básico os candidatos deierão comparecer de:
 Moças: collant, meia calça de cor clara, cabelo preso em coque, sapatlha de meia ponta de
cor clara;
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Rapazes: camiseta justa, bermuda ou calça de malha justa e sapatlha de meia ponta de cor
clara.
Não será permitdo qualquer adereço que possa difcultar a iisualização da banca (perneiras, saias,
joias, shorts etc.)
 DOS PROCEDIMENTOS GERAIS DAS PROVAS
Apresentar formulário de inscrição/comproiante de ensalamento e documento de identfcação
original do candidato.
Não será permitdo o ingresso de pessoas estranhas ao local de aplicação das proias. Na sala de
proias e durante sua realização, não será permitdo ao candidato:
 manter em seu poder aparelhos eletrônicos, celulares e relógios;
 não poderá ser emitdo, enquanto o candidato permanecer no local de proia, nenhum ruído
(alarmes) pelos referidos aparelhos, nem mesmo em relógios com sinalizadores sonoros;
 iestr roupas que difcultem a aialiação da banca examinadora;
O candidato que desrespeitar quaisquer das restrições estabelecidas acima poderá ser eliminado do
Processo Seletio.
Não será permitdo ao candidato ausentar-se do recinto durante a realização da proia, a não ser em
caso especial desde que deiidamente acompanhado de membro da equipe de aplicação do
Processo.
Não haierá, por qualquer motio, prorrogação e ou repetção das atiidades preiistas para a
aplicação das proias em iirtude de afastamento do candidato da sala de proias.
A ausência do candidato, por qualquer motio, tais como doença e atraso, implicará em sua
eliminação do Processo Seletio.
Será automatcamente eliminado do Processo Seletio o candidato que:
 pratcar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação
das proias;
 faltar com o deiido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das proias,
autoridade presente ou outro candidato;
 deixar de cumprir instruções/determinações do Aplicador de Proias;
 não fnalizar a proia;
A EDTG não se responsabiliza por perdas ou extraiios de qualquer objeto e ou de equipamentos
eletrônicos durante a realização das proias, nem por danos a eles causados.
 PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA
- Uso obrigatório de máscara de proteção durante toda a permanência nas dependências do Teatro
Guaíra e realização de trocas quando estier úmida ou após 2 horas;
- Organização em flas respeitando distanciamento social;
- Uso de álcool em gel;
- Pais e responsáieis deiem aguardar o candidato do lado de fora das dependências do Teatro Guaíra;
- O candidato deie estar com a iestmenta de aula já por baixo da roupa de rua;
- Trazer garrafa indiiidual de água, eiitando a necessidade de reabastecimento;
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- Trazer álcool em gel indiiidual;
- Solicitamos que tragam apenas os pertences indispensáieis para a aula uma iez que os mesmos
permanecerão sob sua responsabilidade durante todo o período.
 DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
O resultado do Processo Seletio, será disponibilizado no edital da sede da EDTG e pela internet:
www.teatroguaira.pr.gov.br.
A EDTG não fornecerá o resultado por telefone.
A data para diiulgação do resultado fnal do Processo Seletio para o ano letio 2022 é 13 de maio
de 2022.
O resultado do Processo Seletio da EDTG, ingresso no ano letio 2022, respeitará rigorosamente a
oferta de iagas nas turmas/níieis e turnos, e é ialido somente para o prazo legal do ano letio de
2022.
A EDTG não se obriga a preencher as iagas caso não haja candidatos considerados aptos.
 DAS MATRÍCULAS DOS APROVADOS
A matrícula dos candidatos aproiados no Teste Seletio será nos dias 16, 17 e 18 de maio de 2022. O
início das aulas para os aproiados no Teste Seletio será 23 de maio de 2022.
Os candidatos aproiados deierão entregar dentro dos prazos, no endereço e horários de
funcionamento da secretaria da EDTG, para o qual solicitaram iaga, os seguintes documentos:


Cópia do requerimento de Matrícula, preenchida (disponíiel em www.teatroguaira.pr.goi.br – Escola de Dança)

 Atestado Médico atualizado (comprovando que está apto a realizar atvidades fsicas);
 02 (duas) fotos 3x4.
 Documento de Identdade podendo ser:
 Certdão de Nascimento;
 Carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança, pelos
Corpos de Bombeiros, pelas Policias Militares, pelos órgãos Fiscalizadores de exercício
profssional (Ordens, Conselhos, etc.)
 Carteira de Identdade (RG);
 Carteira de Trabalho e Preiidência Social (CTPS);
 Carteira de Órgão ou Conselho de Classe;
 Certfcado Militar;
 Carteira Nacional de Habilitação com foto;
 Passaporte;
 Carteira expedida por órgão público que por Lei Federal iale como identdade; RG e CPF
do candidato ou outro documento de identfcação com foto (cópia simples);
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Na falta de qualquer item acima o candidato não poderá concluir sua matrícula e perderá a vaga.
Não serão aceitas solicitações de matrícula fora do prazo, e que não atendam rigorosamente ao
estabelecido neste Edital.
Não haierá troca de turno das turmas de Formação I.
 RECURSOS
Em hipótese alguma haierá iistas ou reaialiação de proias e nem será admitdo recurso quanto ao
conteúdo exigido ou quanto ao critério de aialiação das proias e da seleção dos candidatos. Não
haierá reiisão de aialiação por serem proias prátcas, portanto a decisão da banca será defnitia.
 DAS OBSERVAÇÕES GERAIS
Solicitamos especial atenção às obseriações gerais desse Edital. Não será
realizada reiisão das aialiações.
O ato da inscrição implica em ceder à Escola de Dança Teatro Guaíra o direito de uso de imagem, em
caráter defnitio e gratuito, independentemente de qualquer formalização, no país ou exterior, em
relação às fotos, flmagens ou qualquer outro meio, realizado durante as etapas de inscrição e
seleção e ainda, nas apresentações, ensaios indiiiduais e em grupo seja para fns insttucionais,
didátcos ou comerciais da EDTG.
O ato de inscrição implica em aceitação das normas estabelecidas pela EDTG.
Não será permitdo usar de qualquer meio ilícito ou desonesto em benefcio de sua seleção interna
ou externa, antes, durante ou depois da realização das proias.
Os casos omissos neste Edital e no Manual do Aluno serão resoliidos pela coordenação da EDTG e
pela Direção do Centro Cultural Teatro Guaíra.

Curitba, 10 de março de 2022.
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