SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
ESCOLA DE TEATRO

Chamada para seleção de bolsistas
Setor de Comunicação e Produção da Escola de Teatro da UFBA

Esta chamada abre inscrições para a seleção de um(a) estudante de até 04 bolsas voltadas
para estudantes de graduação da UFBA para atuação junto ao Setor de Comunicação e
Produção da Escola de Teatro da UFBA.
Este é o setor responsável pela gestão das ferramentas de comunicação da Escola de Teatro
(especialmente site e redes sociais), além de dar suporte de produção à projetos de extensão
da unidade, aliando demandas das áreas de comunicação e produção cultural.
Os(as) alunos(as) selecionados(as) cumprirão um plano de trabalho voltado para promover
sua iniciação em aprendizagens profissionais em projetos e atividades do setor, sendo o
principal deles a construção da Galeria Virtual da Escola de Teatro, com previsão de
lançamento no final de 2022.

1. Descrição das Vagas
Esta chamada seleciona é voltada para seleção de até 04 vagas, sendo:
-

02 bolsas através do programa Permanecer (PROAE), com duração de 12 meses
01 bolsa de extensão, com duração de 05 meses (agosto a dezembro)
01 bolsa de extensão, com duração de 12 meses

Espera-se que o(a) bolsista contribua para a execução das atividades do Setor de
Comunicação e Produção, que inclui ações de suporte à divulgação de atividades de ensino,
pesquisa e extensão através dos canais de comunicação da Escola de Teatro, além do
suporte à produção de ações de extensão da unidade.
A carga horária dedicada é de 20h semanais, divididas entre atividades remotas e
presenciais;
Valor da bolsa: R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)

2. Requisitos e Público-Alvo
Os(as) candidatos(as) devem ser estudantes regularmente matriculados em um curso de
graduação da Universidade Federal da Bahia, preferencialmente nas áreas de Artes ou
Humanidades;
Os estudantes que receberão bolsas através do Programa Permanecer já devem possuir
cadastramento vigente no Cadastro Geral de Estudantes em Vulnerabilidade
Socioeconômica da PROAE para que a implementação da bolsa possa ser efetivada;
Os(as) candidatos(as) não podem ter vínculo empregatício e nem podem estar recebendo
outra bolsa acadêmica ou remuneração por estágio;
Busca-se três perfis de estudantes:
a) estudante que tenha interesse e habilidades em gestão de mídias sociais;
b) estudante que tenha interesse e habilidades em produção cultural;
c) estudante que tenha interesse e habilidades em praticas de curadoria, pesquisa e
acervos fotográficos/audiovisuais.

3. Quantitativo de vagas
Essa chamada selecionará até 04 estudantes bolsistas;
Uma lista de reserva será formada com mais dois candidatos(as) por vaga, que serão
chamados(as), por ordem de classificação, caso haja desistência ou inadequabilidade do(a)
selecionado(a) às regras do programa de bolsas Permanecer;

4. Inscrições e Critérios de Seleção
Os(as) interessados(as) devem preencher o formulário que se encontra neste link
https://forms.gle/P1YwBhGB8NjjtEHq8
A seleção consiste em duas etapas: análise do formulário de inscrição e entrevista, a ser
realizada remotamente;
A escolha do bolsista obedecerá a critérios, como: Disponibilidade e interesse para a atuação
no setor e afinidade com as competências buscadas, conforme apontado no ítem 2 desta
chamada.

5. Cronograma de seleção
Inscrições: Até 28 de junho de 2021
Lista dos convocados para entrevista: 29 de junho
Realização das entrevistas: 01 de julho

Divulgação de Resultado: 01 de julho
O resultado de todas as etapas será divulgado através do site da Escola de Teatro:
www.teatro.ufba.br

6. Disposições finais
Os casos omissos serão resolvidos pela equipe de coordenação do projeto;
Dúvidas sobre o edital poderão ser elucidadas através do e-mail:
ufba.escoladeteatro@gmail.com

