EDITAL DE SELEÇÃO DE ATORES PARA COMPANHIA DE TEATRO IFAZ DE CONTA
01- O presente Edital tem a finalidade de selecionar pessoas interessadas em participar
da Companhia de teatro IFAZ DE CONTA, para atuação como ator/atriz em futuras
montagens de espetáculos;
• A forma de seleção dos interessados ocorrerá a partir de teste de
audição, a ser realizado em 16/03/2018 no IFPR Campus Cascavel (sala do
2º Ano de Análises Químicas);
• Os participantes devem ter de 14 a 18 anos;
• A participação do (a) interessado (a) na companhia é voluntária, e o
mesmo (a) fica convocado (a), em caso de aprovação, para participar de
espetáculos e demais atividades desenvolvidas pela companhia.
• Os encontros semanais ocorrerão TODAS AS SEXTAS-FEIRAS DAS 13:30 AS
17:30H;
• Os participante receberão ao termino do projeto, certificado de
participação, e caso necessário, carta de recomendação quando for
realizar testes em outras companhias e/ou montagens de espetáculos;
INSCRIÇÃO
02- As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, pelo link :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclEoWezEKBXJisGJNWtbAqRU7UY87PpKVCm71iRje_BLqMw/viewform entre os dias 06 a 15 de
Março de 2018.
SELEÇÃO
03- A Seleção será realizada por uma banca examinadora de 3 a 6 convidados, podendo
ser atores da companhia e professores e/ou servidores convidados;
04- A prova de audição será realizada no dia 16 de Março a partir das 13:45 na sala do 2º
ano de Análises Químicas;
05- A lista dos candidatos estará colocada na porta da referida sala, com a ordem de
chamada para o teste;
06- O candidato deverá apresentar um monólogo, podendo ser de autoria própria ou
não.
07- A apresentação do monologo será de no máximo 10 minutos;
08- A banca examinadora avaliará as seguintes habilidades:
a. CLAREZA NA FALA; (20 pontos)
b. AUTENTICIDADE NA INTERPRETAÇÃO; (20 pontos)
c. CRIATIVIDADE; (20 pontos)
d. GESTUALIDADE E EXPRESSÃO FACIAL; (20 pontos)
e. EMOÇÃO; (20 pontos)
DISPOSIÇÕES GERAIS:
• Os alunos selecionados deverão ter disponibilidade para ensaio nas
sextas-feiras das 13h30min as 17h30min;
• Poderão participar da seleção qualquer interessado, sejam alunos ou não
da instituição, tendo idade entre 14 e 18 anos de idade.

•
•

O projeto não conta com bolsas estudantis, sendo os alunos voluntários
em sua participação;
Os pais dos menores de idade deverão autorizar que o mesmo participe
da companhia e de apresentações públicas.
Cascavel, 05 de março de 2018

Mauricio Marcelino de Lima
DIRETOR DA COMPANHIA DE TEATRO IFAZ DE CONTA

