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CHAMADA PÚBLICA

SELEÇÃO PARA EDUCADORES (AS) DE EXPOSIÇÃO

A Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia (ETUFBA) torna público que
estão abertas as inscrições para seleção de estudantes que atuarão como educadores
(as), responsáveis pela mediação da exposição de vídeoperformances e vídeoarte,
Intitulada “Eguns dançam entre a Necro&Ikupolítica”, do projeto “Vozes de sangue
Negro: ocupação abolicionista”, uma realização da Cia de Teatro da UFBA,
contemplado pelo EDITAL PAARTES (ProExt) 2021.

1. Das disposições preliminares
- Número de Vagas: 06 (seis).
- Regime de trabalho: 14 horas semanais, organizado de forma escalonada
correspondente à duas horas por dia.

2. Inscrições e condições das candidaturas
- Período: de 26 à 28 de abril de 2022, com recebimento de inscrições até às 19h.
Modo de inscrição: o(a) candidato deve requerer a sua candidatura através do
envio
de
mensagem
eletrônica
para
o
endereço
ocupacaoabolicionista@gmail.com , com o assunto “Educadores/mediadores de
exposição – Inscrição”, contendo os arquivos em pdf ou word dos seguintes
documentos:
i) Carta de apresentação com no máximo uma lauda;
ii) Breve currículo constando os principais trabalhos realizados e os contatos (e-mail,
telefone e whatsapp).

3. Descrição dos perfis Serão selecionados(as) estudantes da UFBA e diplomados para atuar como
educadores (as)/ mediadores, com o perfil de um ou mais características

enumeradas a seguir:
a) Estudos e pesquisas sobre relações étnico-raciais nas artes, com ênfase nas

questões da negritude (comprovado pro meio de componentes curriculares
cursados, produções artísticas, cursos externos, entre outras produções);
b) Interesse e/ou experiência na línguagem da performance, do áudiovisual,

videoperformance e videoart.
c) Artistas-pesquisadores-estudantes com interesse e/ou experiência nos estudos do

corpo, e/ou linguagem da performance, e/ou estudo de movimento e dança, e/ou
atração cênica,e/ou canto e poética vocal, e/ou video.

4. Descrição das bolsas, demais benefícios e condicionantes
- Cada pessoa selecionada receberá um auxilio esporádico estudantil, total de
R$400,00 (quatrocentros reais), corresponde ao período da exposição do projeto, de
02 de maio à 04 de junho de 2022, no Instituto Goethe, localizado no corredor da
vitória.
- O(a) estudante receberá, ao final das atividades, Certificado institucional com
horas de extensão atribuídas de acordo com seu período de atividades.
5. Do processo seletivo
A seleção dar-se-á com a análise da documentação apresentada pelo(a) candidato(a)
no ato da inscrição (carta e currículo).
Será elemento positivo a inclusão de setores historicamente minorizados e
discriminados socialmente.
Será elemento positivo a comprovação de estudantes-artistas-pesquisadores que
tenham cursado os componentes “Teatro Negro”, “Teatro Afrodescendente” e
“Poéticas da Negritude e Encruzilhadas Identitárias”.

6. Divulgação do resultado
O resultado da seleção será divulgado no dia 30/04/2022, pelos canal de
comunicação (e-mail e/ou contato telefonico).

7. Da posse da vaga
O(a)s pessoas selecionados(as) encaminharão Termo de Compromisso e, se necessário,
outros documentos exigidos pela Pró-Reitoria para a implantação do pagamento dos
auxílio.

Salvador, 24 de abril de 2022

Coordenação do Projeto
“Vozes de sangue negro: ocupação abolicionista”

