CHAMADA PÚBLICA PARA O PROCESSO SELETIVO DA FORMAÇÃO
INTERPRETAÇÃO CÊNICA E PRODUÇÃO DE VÍDEOS FICCIONAIS
1 – APRESENTAÇÃO
A Secretaria da Educação do Estado da Bahia, através do Instituto Anísio Teixeira
(IAT) e do programa Rede Anísio Teixeira promove a formação Interpretação Cênica e
Produção de Vídeos Estudantis. Esta formação articula-se com os projetos PROVE e
FESTE, por incluir, em sua programação, conteúdos que contribuem para as respectivas
atividades de apreciação fílmica, produção cinematográfica e audiovisual, assim como o
teatro.
A formação é composta por 2 oficinas: uma de interpretação, com 30 vagas e outra de
produção audiovisual, também com 30 vagas. As duas oficinas acontecem
concomitantemente. Isto significa que os estudantes e professores podem participar,
apenas, de uma das duas, de acordo com suas aptidões e considerando o quantitativo de
vagas disponíveis. Não obstante, haverá encontro das duas turmas (Interpretação e
Produção) no 1° e no último dia de aula.
Esta formação é de suma importância para uma preparação adequada ao exercício da
interpretação e da produção audiovisual nas escolas, ao mesmo tempo que motiva os
estudantes para a aprendizagem em sala de aula, já que, durante a formação, vários
temas interdisciplinares são abordados, envolvendo a leitura e a escrita como base de
todo o processo formativo, assim como estimula o uso de softwares e de licenças livres
na produção audiovisual e promove um diálogo sobre o uso ético e seguro das
Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC).
2 – PÚBLICO
Professores e estudantes da rede estadual de ensino.
3 – INSCRIÇÃO
Para realizar a inscrição o professor e o estudante devem seguir estes passos:

a) fazer a inscrição através deste link:
Oficina interpretação cênica: http://bit.ly/290CfAB
Oficina produção de vídeos ficcionais: http://bit.ly/292YYwn
As inscrições estão abertas até o dia 7 de julho de 2016.
4 – VAGAS
Estão sendo ofertadas 60 vagas. Sendo 30 vagas para a oficina de Interpretação Cênica
e 30 vagas para a oficina de Produção de Vídeos Ficcionais.
5 - DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
O

resultado

da

seleção

(www.educacao.ba.gov.br),

será
e

divulgado
no

Blog

no

Portal
do

da

Educação

Professor

Web

(www.oprofessorweb.wordpress.com) e também através de contato via e-mail e/ou
telefone, até o dia 8 de julho.
6 – FORMAÇÃO
LOCAL
A formação ocorrerá no Colégio Estadual Luiz Pinto de Carvalho, localizado R. Ana
Mariani Bitencourt, S/N - São Caetano (final de linha), Salvador – BA.
PERÍODO DA FORMAÇÃO
Os encontros vão acontecer de 11 a 22 de julho de 2016 (segunda a sexta-feira, no turno
vespertino).
CARGA HORÁRIA
40 Horas
8 – CRONOGRAMA
Até 7 de julho – Inscrições
08/07 – Divulgação do Resultado
11 a 22 de julho – Formação (Oficina de interpretação Cênica e Oficina de Produção de
Vídeos Ficcionais).

9 – OBRIGAÇÕES E DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 – O deslocamento para o local da formação, Colégio Estadual Luiz Pinto de
Carvalho, será de responsabilidade dos selecionados.
9.2 – A participação dos selecionados não estabelece nenhum vínculo trabalhista com os
realizadores da formação. A atividade se caracteriza como voluntária e de caráter
educativo;
9.3 – A simples participação neste processo seletivo já caracteriza a aceitação de todos
os termos e condições desta chamada pública.
9.4 - Ao se inscrever, o selecionado cede o direito de imagem e voz para qualquer forma
de divulgação desta iniciativa.
9.5 - Ao final do curso, o participante receberá um documento com a carga horária de 40
horas, se tiver computada uma frequência de, no mínimo, 80% nas aulas.
9.6 - O material produzido durante e após a formação poderá ser disponibilizado no
Ambiente Educacional Web – http://ambiente.educacao.ba.gov.br/
10 – INFORMAÇÕES
Maiores informações pelo e-mail: rede.anisio@educacao.ba.gov.br ou pelo telefone
3116-9061

