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CDC SE ESSA RUA FOSSE MINHA
PROJETO PROFISSIONALIZAÇÃO CRIATIVA
PARCERIA: CRIANÇA ESPERANÇA (UNESCO

 

EDITAL DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE CURSOS LIVRES 

O Centro de Desenvolvimento Criativo Se Essa Rua Fosse Minha torna público a abertura de 
inscrições para a seleção dos Cursos livres gratuitos ofertadas pelo projeto Profissionalização 
Criativa, em parceria com o Criança Esperança, da UNESCO cujo 1º ciclo se realizará no 1º 
Semestre de 2021. 
 
1. Objetivo do Projeto:  O projeto profissionalização criativa pretende desenvolver um processo 
de formação qualificada na área de produção e gestão de espetáculos
nas seguintes áreas:  
I - Empreendedorismo Cultural (Gestão, organização e produção de espetáculos e eventos 
culturais);  
II - Operador de luz e som  
III.  Curso livre de Maquiagem artística 
 
2. Público Alvo: Adolescentes e jovens, com idades entre 14 e 29 anos, moradores da região da 
Baixa Fluminense, em situação de vulnerabilidade social, que esteja cursando (ou tenha cursado) a 
partir do 8º ano do ensino fundamental.
 
3. Período de Divulgação:  
A divulgação das turmas ofertadas do projeto
abaixo e será publicada no site 
Instagram nas páginas @seessaruaong

a) Divulgação do edital de seleção no site = 10/3;
b) Pré-inscrição online pelo nosso site (Google Forms com link de site) = 10/3 a 14/3;
c) Divulgação dos pré-selecionados (40 candidatos) no site = 16/3
d) Entrega de documentação presencial e entrevista = 18 e 19/3;
e) Divulgação dos 25 candidatos selecionados por curso = 22/3;
f) Início dos cursos livres = 26/3 (Sexta Feira) 

 
4. Período de Inscrição/Matrículas:
10/03/2021, presencialmente no Circo Escola Benjamim de Oliveira (Rua Floriano, s/n, Venda 
Velha, São João de Meriti/|RJ – 
com a divulgação dos pré-selecionados.
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EDITAL DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE CURSOS LIVRES 

1º CICLO DE 2021 
 

Centro de Desenvolvimento Criativo Se Essa Rua Fosse Minha torna público a abertura de 
inscrições para a seleção dos Cursos livres gratuitos ofertadas pelo projeto Profissionalização 

iativa, em parceria com o Criança Esperança, da UNESCO cujo 1º ciclo se realizará no 1º 

O projeto profissionalização criativa pretende desenvolver um processo 
na área de produção e gestão de espetáculos, com a oferta

Empreendedorismo Cultural (Gestão, organização e produção de espetáculos e eventos 

artística  

Adolescentes e jovens, com idades entre 14 e 29 anos, moradores da região da 
Baixa Fluminense, em situação de vulnerabilidade social, que esteja cursando (ou tenha cursado) a 
partir do 8º ano do ensino fundamental. 

gação das turmas ofertadas do projeto profissionalização criativa seguirá o cronograma 
abaixo e será publicada no site www.seessarua.org.br bem como nas redes sociais Facebook e 

páginas @seessaruaong. 
Divulgação do edital de seleção no site = 10/3; 

inscrição online pelo nosso site (Google Forms com link de site) = 10/3 a 14/3;
selecionados (40 candidatos) no site = 16/3 

Entrega de documentação presencial e entrevista = 18 e 19/3; 
Divulgação dos 25 candidatos selecionados por curso = 22/3; 
Início dos cursos livres = 26/3 (Sexta Feira) - Aula Inaugural 

Período de Inscrição/Matrículas: As inscrições/matrículas acontecerão nos dias 09 e 
no Circo Escola Benjamim de Oliveira (Rua Floriano, s/n, Venda 

 CEP: 25565-330, nos horários que serão divulgados no dia 08/03, 
selecionados. 
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EDITAL DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE CURSOS LIVRES  

Centro de Desenvolvimento Criativo Se Essa Rua Fosse Minha torna público a abertura de 
inscrições para a seleção dos Cursos livres gratuitos ofertadas pelo projeto Profissionalização 

iativa, em parceria com o Criança Esperança, da UNESCO cujo 1º ciclo se realizará no 1º 

O projeto profissionalização criativa pretende desenvolver um processo 
com a oferta de cursos livres 

Empreendedorismo Cultural (Gestão, organização e produção de espetáculos e eventos 

Adolescentes e jovens, com idades entre 14 e 29 anos, moradores da região da 
Baixa Fluminense, em situação de vulnerabilidade social, que esteja cursando (ou tenha cursado) a 

seguirá o cronograma 
bem como nas redes sociais Facebook e 

inscrição online pelo nosso site (Google Forms com link de site) = 10/3 a 14/3; 

acontecerão nos dias 09 e 
no Circo Escola Benjamim de Oliveira (Rua Floriano, s/n, Venda 

330, nos horários que serão divulgados no dia 08/03, 
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5. Quantidade de Turmas: Para o 1º 
turmas, uma de cada curso supracitado.
6. Número de Vagas: Cada um dos três cursos ofertará 25 vagas, totalizando 75 vagas para o 1º 
ciclo de dois do projeto.   
 
7. Carga Horária: A duração de um curso compreende a
cada turma, presencialmente.  
 
8. Investimento do Curso: o curso será ofertado gratuitamente. 
 
9. Material Didático: O material didático básico está incluído na oferta do curso, o que não 
materiais individuais, como: caderno, caneta, etc.
 
10. Cronograma de Turmas e Dias
horários da semana. 

CURSO 

Maquiagem Artística 
Empreendedorismo Cultural 

Luz e Som 

11. Período das Aulas do Semestre:
agosto de 2021.  
 
12. Critérios para Certificação 
total do curso. A excedência do limite de faltas implica 
por falta.  
 
13. Do pedido de desistência. Do cancelamento do curso. 
13.1. Em caso de desistência feito por aluno antes do início das aulas, o
para compor o quadro, inviabilizando a mudança de idéia.
13.2. Em qualquer hipótese de cancelamento da turma determinado por parte d
Desenvolvimento Criativo Se Essa Rua Fos
possível e transparência.  
 
14. Informações Adicionais, contatar:
  
 

__

Centro de Desenvolvimento Criativo Se Essa Rua Fosse Minha

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO CRIATIVO SE ESSA RUA FOSSE MINHA 

Rua Alice, 298 - Laranjeiras
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@ sessarua@seessarua.org.br
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     @seessaruaong

Para o 1º ciclo, que ocorrerá no 1º semestre de 2021, serão ofertadas 03
, uma de cada curso supracitado.  

Cada um dos três cursos ofertará 25 vagas, totalizando 75 vagas para o 1º 

A duração de um curso compreende a carga horária total de 

o curso será ofertado gratuitamente.  

material didático básico está incluído na oferta do curso, o que não 
materiais individuais, como: caderno, caneta, etc..  

10. Cronograma de Turmas e Dias: As três turmas prevêem a seguinte distribuição entre os dias e 

DIAS DA SEMANA 
Quinta Feira Sexta Feira

9h às 13h 
- 
- 
 

11. Período das Aulas do Semestre: As aulas serão realizadas no período de 

 no Curso: A freqüência mínima exigida é de 75% da carga horária 
total do curso. A excedência do limite de faltas implica na não certificação de conclusão do mesmo

13. Do pedido de desistência. Do cancelamento do curso.  
feito por aluno antes do início das aulas, outro aluno será selecionado 

para compor o quadro, inviabilizando a mudança de idéia. 
. Em qualquer hipótese de cancelamento da turma determinado por parte d

Desenvolvimento Criativo Se Essa Rua Fosse Minha, todes serão informados com antecedência 

14. Informações Adicionais, contatar: seessarua@seessarua.org.br ou 21 3648

Rio De Janeiro, 
 

_______________________________ 
Walter Carlos Mesquita 

Presidente 
Centro de Desenvolvimento Criativo Se Essa Rua Fosse Minha 
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1º semestre de 2021, serão ofertadas 03 

Cada um dos três cursos ofertará 25 vagas, totalizando 75 vagas para o 1º 

carga horária total de 80 horas-aula para 

material didático básico está incluído na oferta do curso, o que não inclui 

a seguinte distribuição entre os dias e 

 
Sexta Feira 

- 
9h às 13h 
14h as 18h 

serão realizadas no período de 26 de março à 07 de 

mínima exigida é de 75% da carga horária 
na não certificação de conclusão do mesmo 

utro aluno será selecionado 

. Em qualquer hipótese de cancelamento da turma determinado por parte do Centro de 
todes serão informados com antecedência 

ou 21 3648-0298 

Rio De Janeiro, 10 de março de 2021. 

 


