
 

Chamada para Seleção de Jovens Criadores  

Projeto Espetáculo 2015 - Fábricas de Cultura 

Iluminação, cenário e design da aparência (figurino e maquiagem) 

 

A POIESIS – Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura, organização social de 

cultura, por intermédio da Diretoria das Fábricas de Cultura, torna público que selecionará 

jovens para a criação de iluminação, cenário e design da aparência (figurino e maquiagem) do 

Projeto Espetáculo 2015 das Fábricas de Cultura localizadas nas zonas sul e norte da cidade 

de São Paulo, nos termos e condições estabelecidas no presente chamamento. 

 

1. O QUE É O PROJETO ESPETÁCULO? 
 

O Projeto Espetáculo é uma experiência coletiva de produção artística em que os participantes 

vivenciam todos os aspectos da montagem de um espetáculo, com a orientação de educadores 

e encenadores. A dramaturgia é construída de forma colaborativa, de modo que os participantes 

possam contribuir para o roteiro com suas experiências, ideias e visões de mundo. Os trabalhos 

de iluminação, cenografia, figurino e maquiagem são realizados com a participação ativa e 

envolvimento de todos os participantes.  

Para conhecer melhor o projeto veja um dos vídeos documentários ou teasers das apresentações dos anos 

anteriores no canal: Fábricas de Cultura no Youtube. http://goo.gl/mjL0gY 

 

2.  VAGAS, ATIVIDADES E PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO NO PROJETO 
 

Serão selecionados 15 (quinze) Jovens Criadores para atuar no Projeto Espetáculo de 5 (cinco) 

unidades das Fábricas de Cultura. Cada Fábrica selecionará 3 (três) Jovens Criadores, sendo 1 

(um) para iluminação, 1 (um) para cenografia e 1 (um) design da aparência (figurino e 

maquiagem). 

Os jovens selecionados contribuirão no processo de criação das atividades do Projeto 

Espetáculo 2015 das Fábricas de Cultura e serão orientados por um profissional responsável a 

quem deverão se reportar em cada uma das técnicas acima mencionadas: iluminação, cenário e 

design da aparência (figurino e maquiagem). 

As atividades dos Jovens Criadores serão desenvolvidas no período de 01 de junho a 31 de 

novembro de 2015. 

http://goo.gl/mjL0gY


 

3. QUAL O PERFIL DE PESSOAS QUE BUSCAMOS? 
 

Serão selecionados para atuar como Jovens Criadores no Projeto Espetáculo 2015 das Fábricas 

de Cultura estudantes, pesquisadores e/ou profissionais em início de carreira, na faixa etária de 

18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, com participação anterior em alguma pesquisa ou 

produção artística na área de interesse e com disponibilidade para participar de um processo 

colaborativo de criação. 

 

4. LOCAIS DE ATUAÇÃO 
 

Os Jovens Criadores deverão desenvolver as atividades, na área de interesse, em uma das 

seguintes Fábricas de Cultura:  

Fábrica de Cultura Jardim São Luís: R. Antonio Ramos Rosa, 651, Jardim  São Luís, São 

Paulo -‐ SP, CEP 05822-‐010 – Zona Sul 

Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha, R. Franklin do Amaral 1.575, Vila Nova Cachoeirinha, 

São Paulo -‐    SP, CEP 02479  001 – Zona Norte 

Fábrica de Cultura Capão Redondo: R. Algard, nº 82, Capão Redondo, São Paulo -‐  SP, CEP 

05885-‐680 -‐   Zona  Sul 

Fábrica de Cultura Jaçanã: R. Raimundo Eduardo da Silva, n.º 138, Jaçanã, São Paulo -‐ SP, 

CEP 02281-‐213 -‐ Zona Norte 

Fábrica de Cultura Brasilândia: Av. Inajar de Souza, 7001, São Paulo/SP, Zona Norte. 

Além das atividades em uma das referidas Fábricas de Cultura, os Jovens Criadores deverão ter 

disponibilidade para participar de atividades na sede da Diretoria das Fábricas de Cultura, sito à 

Rua Lubavitch, 64, Bom Retiro, São Paulo, SP. Cep: 01123-010, e em outros espaços de 

apresentação que possam vir a surgir. 

 

5. PERÍODO DAS ATIVIDADES E CARGA HORÁRIA 
 

As atividades acontecerão de 01 de junho a 30 de novembro de 2015. 



 

A carga horária estimada será de 15h semanais, com um acréscimo, entre os meses de outubro 

e novembro, decorrente das atividades de produção, montagem, operação e acompanhamento 

das apresentações. 

A distribuição da carga horária das atividades seguirá o calendário do Projeto Espetáculo de 

cada uma das unidades e segundo a necessidade do agendamento de encontros e reuniões 

com a equipe de orientadores e demais profissionais envolvidos nos processos de criação. 

Todos Jovens Criadores devem ter disponibilidade para participar de reuniões às segundas-

feiras, das 09h às 12h e das 13h às 17h na Sede da Diretoria das Fábricas de Cultura. 

 

6. COMO ME INSCREVO? 
 

Para participar do processo de seleção, o interessado deverá preencher e enviar on line o 

formulário de inscrição, que se encontra no endereço eletrônico: http://goo.gl/xh90ql. 

O formulário de inscrição, devidamente preenchido, deverá ser enviado até o dia 19/04/2015. 

Não serão aceitos os formulários de inscrição enviados após o prazo fixado ou que não estejam 

corretamente preenchidos.  

 

7. COMO SERÁ O PROCESSO DE SELEÇÃO?  
 

O processo de seleção ocorrerá em 2 (duas) fases: 

1ª fase: inscrição on line. 

2ª fase: presencial de dinâmica e entrevista 

Serão chamados para a fase presencial de dinâmica e entrevista somente candidatos pré-

selecionados após análise do formulário de inscrição. 

O processo de seleção seguirá o seguinte cronograma: 

1) Até 19/04/2015 – inscrição on line; 
2) De 20 a 27/04/2015 – análise dos formulários de inscrição e pré-seleção para fase 
presencial de dinâmica e entrevista; 
3) De 28 a 30/4/2015 – agendamento das dinâmicas e entrevistas; 
4) De 4 a 15/05/2015 – realização das dinâmicas e entrevistas; 
5) Divulgação do resultado final do processo de seleção, com atribuição das Fábricas de 
Cultura aos selecionados. 

http://goo.gl/xh90ql


 

8. CONTRATAÇÃO 
 

Os participantes selecionados serão chamados para, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, assinar 

contrato, mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

1. Cópia simples do RG ou do RNE 

2. Cópia simples do CPF 

3. Cópia simples do comprovante dos dados bancários (cartão do banco, folha de 

cheque, etc.) 

4. Cópia simples do comprovante de residência 

5. Cópia simples do PIS/PASEP/NIT - caso não possua, é possível realizar a Inscrição 

do Contribuinte Individual através do link: http://goo.gl/dMUw 

8. Passaporte com visto de trabalho (necessário apenas para estrangeiros) 

 

9. REMUNERAÇÃO  
 

Pela participação como Jovem Criador no Projeto Espetáculo 2015 das Fábricas de Cultura, no 

período de 1 de junho a 30 de novembro de 2015, o contratado receberá a quantia total, bruta e 

irreajustável de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), a ser paga em 6( seis) parcelas mensais 

de R$1.200,00 (mil e duzentos reais). 

Os valores ajustados abrangem todos os custos diretos ou indiretos e constituirão, a qualquer 

título, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita prestação dos serviços. 

Por ocasião dos pagamentos das parcelas mensais serão retidos os tributos incidentes, de 

acordo com a legislação vigente. 

Os pagamentos das parcelas mensais serão efetuados por meio de depósito na conta corrente 

do contratado, até o dia 10 de cada mês. 

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Além daqueles já discriminados, poderão ser solicitados aos participantes outros documentos ou 

informações durante o processo de seleção ou por ocasião da assinatura do contrato. 

 

http://goo.gl/dMUw


 

Os resultados de cada fase e final do processo de seleção serão publicados no site da Poiesis .  

Eventuais dúvidas ou informações complementares poderão ser obtidas através do endereço 

eletrônico jovemcriador2015@gmail.com indicando como Assunto “Dúvidas ou Informações – 

Jovem Criador”.  

 Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria das Fábricas de Cultura. 

 

São Paulo, 06 de abril de 2015. 

 

 

 

RENZO DINO SERGENTE ROSSA 

Diretor das Fábricas de Cultura  

 

mailto:jovemcriador2015@gmail.com

