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UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
PRÓ-REITORIA DE EXTENSAO, CULTURA E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS
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EDITAL PROEX 21/2011
DE SELEÇÃO DE ATORES E ASSISTENTES DE PRODUÇÃO PARA O GRUPO DE
TEATRO EXPERIMENTAL DA UFT
A Fundação Universidade Federal do Tocantins - UFT, através da Pró-reitoria de
Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários - PROEX, torna público que estarão
abertas as inscrições para selecionar ATORES E ASSISTENTES DE PRODUÇÃO
para o projeto Grupo de Teatro Experimental da UFT apresenta, cadastrado no
SigProj , protocolo nº 94134.362.41031.15092011 , e coordenado pela Prof.ª Suely
Mara Ribeiro Figueiredo,.
1 - OBJETIVO
Abrir inscrições para 16 vagas para atores e 2 vagas para assistente de produção
de artes cênicas para o Grupo de Teatro Experimental da UFT, que entrará em
exercício a partir de 20 de outubro de 2011.
2 – INSCRIÇÕES
2.1) De 20 de setembro de 2011 a 14 de outubro de 2011 estarão abertas as
inscrições unicamente no site da UFT, no endereço www.uft.edu.br, onde os
candidatos deverão preencher e enviar a ficha de inscrição.
2,2) Poderão se inscrever alunos, docentes e funcionários da UFT.
2.3) Cada candidato poderá concorrer a mais de uma vaga, desde que se julgue
habilitado.
3 – SELEÇÂO
3.1) A seleção para ATORES se dará através de um teste de atuação e de uma
entrevista. Para o teste de atuação, o candidato deverá escolher um dos personagens
abaixo e preencher a ficha de inscrição, disponível online. É permitido fazer o teste
para mais de um personagem, desde que indicado na ficha de inscrição. Os testes de
atuação seguirão a seguinte tabela:
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Travesti, professor, pai
de um adolescente

Sexo masculino,
integrante do

17/10/2011, a
partir das 8h

IN

4

MB

3

ES
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Indígena universitário
casado com filhos
Moça bonita, viciada
em crack
Estudante universitário

ML

2

Militar de 25 anos

LGBT
Sexo masculino,
etnia indígena
Sexo feminino
Sexo masculino
Sexo masculino

17/10/2011, a
partir das 8h
18/10/2011, a
partir das 8h
19/10/2011, a
partir das 8h
19/10/2011, a
partir das 8h

3.2) A seleção para os assistentes de produção se dará através de uma entrevista que
se realizará dia 20/10/2011 a partir das 8h, e que avaliará os seguintes fatores:

1)
2)
3)
4)

Disponibilidade
Iniciativa
Capacidade de organização
Responsabilidade

4 – DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1) Há possibilidade de remuneração, pois o projeto concorre a patrocínio
4.2) Os selecionados integrarão o Grupo de Teatro Experimental da UFT por tempo
indeterminado, podendo vir a representar diferentes papéis e cumprir outras funções
dentro do projeto
4.3) As datas de testes e entrevistas podem ser alteradas no interesse do projeto,
sem prejuízo dos candidatos
4.4) Casos omissos e outras informações poderão ser submetidos à PROEX pelo
email teatroexperimentaluft@gmail.com

Palmas, 19 de setembro de 2011
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