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EDITAL DE SELEÇÃO

 
 
 

O Centro de Desenvolvimento Criativo Se Essa Rua Fosse Minha torna pública a abertura de
inscrições para seleção e preenchimento de vagas nos cursos livres gratuitos ofertados pelo
projeto “Profissionalização Criativa”, desenvolvido em parceria com a Globo e a UNESCO
pelo Programa Criança Esperança

 
1. Objetivo do projeto: 
O projeto “Profissionalização
qualificada na área de produção e gestão de espetáculos com a oferta de cursos livres nas
seguintes áreas: 
I. Empreendedorismo cultural;
II. Maquiagem artística; 
III. Operador de luz e som. 

 
2. Público Alvo: 
Adolescentes e jovens, com idades entre 14 e 29 anos, moradores da região da Baixada
Fluminense, em situação de vulnerabilidade social, que estejam cursando (ou tenham cursado)
a partir do 8º ano do Ensino Fundamental.

 
3. Número de vagas/turmas: 

 
Curso 

Empreendedorismo Cultural 

Maquiagem artística 

Operador de Luz e Som 
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CRIATIVO SE ESSA RUA FOSSE MINHA 

SELEÇÃO PARA VAGAS NOS CURSOS
1º ciclo (2021/1) 

O Centro de Desenvolvimento Criativo Se Essa Rua Fosse Minha torna pública a abertura de
inscrições para seleção e preenchimento de vagas nos cursos livres gratuitos ofertados pelo
projeto “Profissionalização Criativa”, desenvolvido em parceria com a Globo e a UNESCO

Esperança 2021. 

sionalização Criativa” pretende desenvolver um processo
qualificada na área de produção e gestão de espetáculos com a oferta de cursos livres nas

cultural; 

Adolescentes e jovens, com idades entre 14 e 29 anos, moradores da região da Baixada
Fluminense, em situação de vulnerabilidade social, que estejam cursando (ou tenham cursado)

partir do 8º ano do Ensino Fundamental. 

 

Turmas Vagas 

 1 25 

1 25 

1 25 
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CURSOS LIVRES 

O Centro de Desenvolvimento Criativo Se Essa Rua Fosse Minha torna pública a abertura de 
inscrições para seleção e preenchimento de vagas nos cursos livres gratuitos ofertados pelo 
projeto “Profissionalização Criativa”, desenvolvido em parceria com a Globo e a UNESCO 

processo de formação 
qualificada na área de produção e gestão de espetáculos com a oferta de cursos livres nas 

Adolescentes e jovens, com idades entre 14 e 29 anos, moradores da região da Baixada 
Fluminense, em situação de vulnerabilidade social, que estejam cursando (ou tenham cursado) 

CRIATIVA 
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4. Cronograma de seleção: 
 

Etapas 

I. Divulgação do edital de seleção

II. Pré-inscrição pelo site 

III. Divulgação, no site, dos pré

IV. Entrega presencial dos documentos

V. Divulgação dos 25 (vinte e

VI. Início dos cursos livres (Aula

 
5. Documentação obrigatória:
Os(as) candidatos(as) pré-selecionados(as) para a entrevista presencial deverão comparecer no
Circo Escola Benjamim de Oliveira (Rua Floriano, s/n, Venda Velha, São João de Meriti/|RJ 
CEP 25565-330), na data e horário a serem informados futuramente, muni
documentos: 
I. RG; 
II. CPF; 
III. Comprovante de residência
IV. Comprovante de escolaridade.

 
Os(as) candidatos(as) pré-selecionados(as) com idade entre 14 (catorze) e 17 anos completos
deverão comparecer acompanhados de

 
6. Cadastro de reserva: 
Os(as) candidatos(as) entrevistados(as) poderão ser inseridos em um cadastro de reserva para
preenchimento de vagas ociosas ou remanescentes.

 
7. Detalhes sobre o curso: 

 
Curso 

Empreendedorismo Cultural 

Maquiagem artística 

Operador de Luz e Som 

 
I. As datas, dias e horários indicados acima

 
II. Os cursos são totalmente gratuitos;

 
III. O material didático será disponibilizado

 
IV. O material de uso individual
curso. 
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seleção 

pré-selecionados para entrevista presencial 

presencial dos documentos obrigatórios e entrevista 

e cinco) candidatos selecionados por curso 

(Aula inaugural) 

obrigatória: 
selecionados(as) para a entrevista presencial deverão comparecer no

Circo Escola Benjamim de Oliveira (Rua Floriano, s/n, Venda Velha, São João de Meriti/|RJ 
330), na data e horário a serem informados futuramente, muni

residência atual com CEP; 
escolaridade. 

selecionados(as) com idade entre 14 (catorze) e 17 anos completos
comparecer acompanhados de um representante legal. 

Os(as) candidatos(as) entrevistados(as) poderão ser inseridos em um cadastro de reserva para
ociosas ou remanescentes. 

Início Término Dia da semana

 26/03/2021 07/08/2021 Sexta-feira

26/03/2021 07/08/2021 Quinta-feira

26/03/2021 07/08/2021 Quinta-feira

indicados acima poderão sofrer alterações; 

gratuitos; 

disponibilizado em formato eletrônico; 

individual como caderno, caneta, etc., não está incluído
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Período 

10/3/2021 

10 a 14/3/2021 

16/3/2021 

18 e 19/3/2021 

22/3/2021 

26/3/2021 

selecionados(as) para a entrevista presencial deverão comparecer no 
Circo Escola Benjamim de Oliveira (Rua Floriano, s/n, Venda Velha, São João de Meriti/|RJ - 

330), na data e horário a serem informados futuramente, munidos dos seguintes 

selecionados(as) com idade entre 14 (catorze) e 17 anos completos 

Os(as) candidatos(as) entrevistados(as) poderão ser inseridos em um cadastro de reserva para 

semana Horário 

feira 8h às 12h 

feira 8h às 12h 

feira 13h às 17h 

incluído na oferta do 
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8. Critérios para certificação:
São critérios para a certificação: bom desempenho e frequência mínima de 75% (setenta e
cinco por cento) da carga horária

 
9. Pedido de desistência: 

 
O pedido de desistência tem
arrependimento, tendo em vista a possibilidade da vaga ter sido preenchida via cadastro de
reserva. 

 
10. Canais oficiais de divulgação
Os canais oficiais de divulgação de informações sobre este processo seletivo são o site do
Centro de Desenvolvimento Criativo Se Essa Rua Fosse Minha (
páginas oficiais do Facebook
(@seessaruaong). Informações
seessarua@seessarua.org.br ou pelo telefone

 
Rio
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para certificação: 
São critérios para a certificação: bom desempenho e frequência mínima de 75% (setenta e

horária total do curso. 

tem caráter definitivo e irrevogável, ou 
arrependimento, tendo em vista a possibilidade da vaga ter sido preenchida via cadastro de

divulgação e informação: 
Os canais oficiais de divulgação de informações sobre este processo seletivo são o site do

senvolvimento Criativo Se Essa Rua Fosse Minha (www.seessarua.org.br
Facebook (https://www.facebook.com/seessaruaong

Informações adicionais poderão ser obtidas através
ou pelo telefone (21) 3648-0298. 

Rio de Janeiro, 10 de março de 2021. 

WALTER CARLOS MESQUITA 
Presidente 
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São critérios para a certificação: bom desempenho e frequência mínima de 75% (setenta e 

 seja, não admite 
arrependimento, tendo em vista a possibilidade da vaga ter sido preenchida via cadastro de 

Os canais oficiais de divulgação de informações sobre este processo seletivo são o site do 
www.seessarua.org.br) e as 

https://www.facebook.com/seessaruaong) e do Instagran 
através do e-mail 


