
 

 

 

Resultado do Processo Seletivo de Estagiários (as) para o Programa de 

Qualificação em Artes – Dança | Edição 2021. 

(Chamamento Público Poiesis nº 05/2021) 

 

 

O Chamamento foi divulgado no dia 25 de janeiro de 2021, com prazo de inscrições até 

o dia 09 de fevereiro de 2021, disponibilizado no website da Poiesis. 

Foram recebidas 17 (dezessete) inscrições, das quais foram convocadas 13 (treze) 

pessoas para a 2ª etapa – entrevista por videochamadada, conforme publicação de 20 

de fevereiro.  

Compareceram à segunda etapa, realizada entre os dias 24 e 25 de fevereiro, o total de 

12 (doze) candidatos (as).  

A Comissão de Seleção foi composta por Alex Soares, Curador e Ana Clara Amaral, 

Assistente artístico-pedagógica do Programa de Qualificação em Artes – Dança. 

De acordo com as condições de participação, estabelecidas no item 3 do Chamamento 

Poiesis nº05/2021, a Comissão selecionou os estagiários listados a seguir, que irão 

compor o quadro do Programa de Qualificação em Artes – Dança, no ano de 2021: 

 

SELECIONADOS (AS): 

1. Maria Fernanda Nicioli Cerioni 
2. Lais Taufic Ribeiro 

 

SUPLENTES: 

1. Victor Pessoa de Oliveira 
2. Letícia Zanellato Michelani 
3. Letícia Meire Cipriano 
4. Icaro Gabriel Pio da Silva 

 

 

 



 

 

 

 

Os (as) estagiários (as) SELECIONADOS (AS) deverão encaminhar, até o dia 18 de 

março, a relação de documentos digitalizados, conforme descrito no chamamento nº 

05/2021, para o endereço eletrônico qualificacao.artes@oficinasculturais.org.br, com o 

assunto “Documentos – Estágio Dança”. 

Conforme o Chamamento, é de responsabilidade das pessoas inscritas acompanharem 

os resultados do processo seletivo, bem como checar os e-mails encaminhados ao 

endereço eletrônico informado no ato da inscrição (inclusive caixa de spam). 

Eventuais dúvidas ou informações complementares poderão ser obtidas por meio do 

endereço eletrônico qualificacao.artes@oficinasculturais.org.br, indicando como Assunto 

“Informações – Processo Seletivo Estagiários Dança”. 

 

São Paulo, 15 de março de 2021. 

 

 

Alex Soares 

Curador do Programa de Qualificação em Artes - Dança 
 
 
Ana Clara Amaral 

Assistente Artístico-Pedagógica do Programa de Qualificação em Artes - Dança 
 
 
Kelly Cristine Chagas 
Coordenadora do Programa de Qualificação em Artes 
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