TESTE DE SELEÇÃO
COMPANHIA DE TEATRO MUSICAL
NÚCLEO DE ARTES DO SISTEMA DE ENSINO EQUIPE

Dos objetivos:

I.

A COMPANHIA DE TEATRO MUSICAL pertencente ao NÚCLEO DE ARTES do
Sistema de Ensino Equipe é um grupo formado por alunos da instituição,
a Companhia prepara, de forma mais intensa, os discentes. Essa preparação faz uso de três linguagens artísticas: música, dança e teatro.
O grupo tem como objetivos:
A.
B.
C.

Propiciar a descoberta de novos talentos, valorizando a criatividade e
a aptidão pela arte;
Usar a arte como instrumento de integração entre os alunos do Sistema de Ensino Equipe;
Propiciar a participação do aluno integrante da companhia de teatro
musical em todos os eventos da escola: festival de música, apresentações de teatro musical, cantata natalina, festival de cinema, entre
outros.
Da característica:

II.

O TESTE DE SELEÇÃO DA COMPANHIA DE TEATRO MUSICAL não realiza-

rá restrições a estilos ou gêneros musicais. Na apresentação do participante não será admitida demonstração de qualquer tipo de preconceito;
alusão a sexo; drogas; violência e uso de palavras de baixo calão, conforme previsto em todas as restrições e limites impostos pelo regulamento e regimento da escola.
Das inscrições:

III.

AS INSCRIÇÕES SÃO GRATUITAS E DEVERÃO SER EFETUADAS NO SITE DO
COLÉGIO EQUIPE WWW.SISTEMADEENSINOEQUIPE.COM.BR/ARTES MEDIANTE PREENCHIMENTO CORRETO DA FICHA DE INSCRIÇÃO.
A.
B.
C.
D.
E.

F.

Prazo de inscrição: 06/01/2018 a 22/01/2018.
A inscrição será permitida aos alunos devidamente matriculados
em qualquer unidade do Sistema de Ensino Equipe.
Faixa etária: a partir de 15 anos.
Serão validadas as inscrições pelo preenchimento correto das informações solicitadas no site.
Cada participante poderá escolher a música de sua apresentação,
sendo permitida a utilização de recursos para melhorar sua performance.
Além da música, o discente deverá preparar um texto curto (monólo-

G.

H.
I.

go) e declamar para a banca.
Será disponibilizado um músico caso o participante necessite de um
acompanhamento (é imperativo informar o nome da música na ficha
de inscrição)
É necessário que o participante chegue ao local da realização do teste de seleção, no mínimo, com 30 minutos de antecedência.
Serão disponibilizados para os participantes um violão, um teclado,
uma caixa amplificada e um microfone sem fio.
Da seleção

IV.
A.

B.

O teste de seleção ocorrerá nas datas 24, 25 ou 26 de janeiro de
2018, devendo o participante escolher a data de sua apresentação
no ato de sua inscrição.
Não haverá repetição do referido teste de seleção, devendo o participante comparecer para realizar o teste na data escolhida no ato
da inscrição.
Dos critérios de avaliação:

V.
A.
B.

C.

D.
E.

A avaliação do participante será realizada por 1 (um) diretor de teatro e 1 (um) diretor musical.
Os critérios de avaliação serão: domínio de texto e música (se estão decoradas letra e melodia; se há afinação, projeção, ritmo, entonação; fluência na narrativa; etc.) e performance (domínio de cena; posicionamento; segurança; postura, etc.).
Ficará a cargo da comissão do Núcleo de Artes Equipe a avaliação dos participantes, de acordo com as regras estabelecidas
neste edital, c o m o t a m b é m seguindo os critérios de afinação,
ritmo, adequação verbal, letra, postura em palco, entrosamento e
interpretação musical.
Caberá à comissão do Núcleo de Artes Equipe a responsabilidade e
competência pela avaliação das apresentações.
A comissão organizadora do teste de seleção da Companhia de
teatro musical SEE terá soberania em suas decisões, não havendo
possibilidade de recurso.
Das vagas:

VI.
A.
B.

Serão ofertadas 30 vagas para compor a Companhia de teatro musical do Núcleo de Artes Equipe.
Os 30 alunos selecionados terão bolsa integral na participação da
Companhia de teatro musical.

C.

VII.

A bolsa proferida pela Companhia de teatro musical do Núcleo de
Artes do Sistema de Ensino Equipe não tem nenhuma relação com o
colégio.
Do resultado:
A divulgação do resultado obedecerá o número de vagas oferecidas
pelo Núcleo de Artes SEE (30 vagas), que estará disponível no Colégio Equipe – localizado na Av. Gentil Bittencourt, nº 706 – no dia
29/01/2018, a partir das 15h.

VIII.

Do procedimento de matrícula
No caso da aprovação do candidato, o responsável legal do aluno
deverá efetuar a matrícula no colégio Sistema de Ensino Equipe, localizado na Av. Gentil Bittencourt, nº 706.

IX.

Da autorização para uso de imagem dos participantes
A.

O responsável legal cede, gratuitamente, o direito de imagem do
aluno, para figurar – individualmente ou coletivamente – em campanhas institucionais ou publicitárias da Companhia de teatro musical
do Sistema de Ensino Equipe, para todos os efeitos legais, observados a moral e os bons costumes.
Belém, 04 de janeiro de 2018

Tomo ciência das regras do TESTE DE SELEÇÃO DA COMPANHIA DE TEATRO
MUSICAL DO NÚCLEO DE ARTES do Sistema de Ensino Equipe e autorizo de
forma gratuita a utilização das imagens (foto e vídeo) colhidas durante o
referido teste do aluno inscrito e por mim representado.
Nome do responsável: __________________________ Parentesco: ___________
CPF: _________________________ RG: ____________________________________________
Assinatura:

