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CEFART – CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E TECNOLÓGICA 
EDITAL 04/2022 

PROCESSO SELETIVO DE NOVOS ESTUDANTES DA ESCOLA DE TEATRO 2022-1 
 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO DOS CURSOS  
TÉCNICO EM TEATRO; E LABORATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO CÊNICA 

DIGITAL 

 

 
✔ Todas as etapas de seleção dos cursos da Escola de Teatro serão realizadas entre os 

dias 09 de fevereiro e 30 de março de 2022. 

✔ As etapas de seleção dos cursos serão conduzidas por banca examinadora especial-
mente constituída para este fim, composta por até 4 (quatro) profissionais da área de tea-
tro, convidados pela FCS e/ou do próprio corpo docente do Cefart.  

 

✔ Todas as informações e links das etapas de seleção estarão divulgados na página do 
Processo Seletivo dentro do site da Fundação Clóvis Salgado 
(https://fcs.mg.gov.br/eventos/edital-2022-cursos-cefart/). 

 
1 – Curso Laboratório de Investigação Cênica Digital: 

Em síntese, as/os candidata(o)s ao curso Laboratório de Investigação Cênica Digital realiza-
rão as etapas de seleção conforme o cronograma abaixo:  
 

ETAPAS DE SELEÇÃO 

CURSO LABORATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO CÊNICA DIGITAL 

ETAPAS QUEM PARTICIPA FORMA DE SELEÇÃO PERÍODO 

1ª etapa:  

Análise de Currículo 
e Carta de Interesse 

Todos(as) os(as) can-
didatos(as) 

Pontuação das expe-
riências e do inte-
resse da(o) candi-
dato(a) 

Entre 09 e 21 de fe-
vereiro de 2022. 

2ª etapa:  

Entrevista virtual 

As/Os 20 pri-
meira(o)s candi-
data(o)s selecio-
nada(o)s na 1ª etapa 
(ordem descrente de 
classificação) 

Entrevista virtual, re-
alizada através do 
aplicativo Zoom. 

Entre 03 e 30 de 
março de 2022, con-
forme cronograma a 
ser divulgado no site 
da FCS no dia 25/02. 

✔ As etapas de seleção do curso Laboratório de Investigação Cênica Digital serão condu-
zidas em ambiente virtual pela banca examinadora.  

✔ A seleção da(o)s candidata(o)s para o curso Laboratório de Investigação Cênica Digital 
consistirá em duas etapas, cada uma delas com avaliação em 100 (cem) pontos:  

https://fcs.mg.gov.br/eventos/edital-2022-cursos-cefart/


- 1ª Etapa: Análise de Currículo e Carta de Interesse;  

- 2ª Etapa: Entrevista virtual.  

 

1a ETAPA – ANÁLISE DE CURRÍCULO E CARTA DE INTERESSE: 

✔ Na 1a etapa, o formulário on-line pode ser acessado a partir de quarta-
feira, 09 de fevereiro de 2022, através deste link: 
https://forms.gle/hLUHF2uifin9giBQA  

 
✔ Caso o questionário não seja respondido até o dia 21 de fevereiro de 2022, o(a) 

candidato(a) estará automaticamente desclassificado para a próxima etapa.  
✔ Na Carta de Interesse, as/os candidata(o)s devem manifestar seu desejo e suas 

motivações em fazerem parte do curso Laboratório de Investigação Cênica, bem como 
argumentar de que modo a participação neste curso pode contribuir com sua formação e 
trajetória artística. 

✔ CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: Na Análise de Currículo, a banca pontuará a formação e 
a prática artística da(os) candidata(o)s, distribuindo até 25 (vinte e cinco) pontos para cur-
sos, oficinas e workshops na área teatral (2,5 pontos por curso), e 25 (vinte e cinco) pontos 
por trabalhos artísticos na área teatral (2,5 pontos por trabalho artístico). Na análise da 
Carta de Interesse pela banca, serão distribuídos outros 50 (cinquenta) pontos, divididos da 
seguinte forma: 20 (vinte) pontos para a elaboração da justificativa; e 30 (trinta) pontos para 
a articulação entre a justificativa e a argumentação de como o curso contribuirá ́para sua 
trajetória.  
 

2a ETAPA – ENTREVISTA VIRTUAL:  

✔ Na 2ª Etapa, a Entrevista virtual será realizada no período entre os dias 03 a 30 de março 
de 2022, através do aplicativo Zoom. Os links e cronogramas das entrevistas virtuais, com os 
dias e horários da(o)s candidata(o) selecionada(o)s para esta etapa serão disponibilizados no 
site da FCS (www.fcs.mg.gov.br) no dia 25 de fevereiro de 2022.  

✔ Serão selecionada(o)s para a Entrevista virtual da 2ª etapa as/os candidata(o)s que ob-
tiverem as 20 (vinte) maiores notas na 1ª etapa de análise de currículo e carta de interesse, 
obedecendo-se a ordem decrescente de classificação.  

✔ As entrevistas terão duração máxima de 15 (quinze) minutos para cada candidata(o) e 
para participarem delas as/os candidata(o)s deverão apresentar-se com pelo menos 05 minutos 
de antecedência. 
 

✔ CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: Na Entrevista virtual (2ª etapa) serão avaliados pela banca 
examinadora o interesse, aptidão e disponibilidade da(o)s candidata(o)s para a formação no 
curso em questão, sendo distribuídos um total de 100 (cem) pontos, obedecendo aos seguintes 
critérios de avaliação:  

Competência/Habilidades  Pontuação 

Coerência entre a inscrição apresentada e explanação relativa 
ao curso escolhido  

50 

Propriedade na compreensão do Ofício da atuação  30 

https://forms.gle/hLUHF2uifin9giBQA


Organização e coerência na comunicação  10 

Disponibilidade para realização de prática pode meio virtual  10 

  
✔ A CLASSIFICAÇÃO FINAL  obedecerá a ordem decrescente do somatório dos pontos 

obtidos por cada candidato(a) na 1ª e 2ª etapas. Serão classificada(o)s para 2ª etapa um total de 
20 candidata(o)s, com base no somatório da nota obtida na 1ª etapa. 

 
 

 
2 – Curso Técnico em Teatro: 

✔ As etapas de seleção do curso Técnico em Teatro serão conduzidas presencialmente.  

Devido ao momento de instabilidade em função da pandemia do COVID-19, caso as autoridades 
competentes suspendam a autorização para realização de atividades presenciais, as etapas de 
seleção listadas a seguir poderão migrar da modalidade presencial para a remota, comunicação 
que será feita com antecedência na página do processo seletivo no site da FCS e também por e-
mail a cada candidato(a).  

✔ A seleção da(o)s candidata(o)s para o curso Técnico em Teatro consistirá em três eta-
pas, cada uma delas com avaliação em 100 (cem) pontos:  

- 1ª Etapa: Prova Teórica;  

- 2ª Etapa: Atuação e Improvisação;  

- 3ª Etapa: Aula Coletiva com Entrevista.  

✔ As três etapas serão classificatórias e eliminatórias. A cada etapa, a banca examinadora 
avaliará aspectos específicos concernentes à linguagem e à atuação teatral. As/Os candidata(o)s 
realizarão as provas práticas conforme o cronograma abaixo:  

 

ETAPAS DE SELEÇÃO 

CURSO TÉCNICO EM TEATRO 

ETAPAS  QUEM PARTICIPA  FORMA DE SELE-
ÇÃO 

PERÍODO  RESULTADO 

1ª etapa: Prova Teó-
rica 

Todos as/os candi-
data(o)s 

Prova de Conhecimen-
tos Gerais, de Teatro e 
Produção de Texto. 

09 a 20 feve-
reiro de 2022 

25 de feve-
reiro de 2022 

2ª etapa: Prova Prá-
tica |Atuação e Im-
provisação  

 

Candidata(o)s  
classificados na 
etapa anterior 

Apresentação de uma 
cena individual para a 
banca examinadora, 
seguida de improvisa-
ção, em dupla ou trio. 

07 a 11 de 
março de 2022  
 

15 de março 
de 2022 

3ª etapa: Prova Prá-
tica | Aula Coletiva 
com Entrevista 

Candidata(o)s  

classificados na 
etapa anterior 

Participação em aulas 
para avaliação de basi-
lares do Teatro e En-
trevista. 

21 a 24 de 
março de 2022 

06 de abril de 
2022 



1a ETAPA – PROVA TEÓRICA: 

✔ Na 1a etapa, a prova teórica será aplicada presencialmente no sábado, 
12 de fevereiro, de 14h às 17h, na UTRAMIG (Av. Afonso Pena, 3400 – bairro Cruzeiro). 

 
✔ Os portões serão abertos às 13h00. Não haverá tolerância para entrada após o horário. 
✔ A prova terá duração máxima de 3 horas. O tempo mínimo de permanência na sala é de 1 

hora. As/os três últimas/os candidatas/os deverão permanecer na sala até que todas/os finalizem e 
entreguem as provas. 
✔  Na entrada da UTRAMIG e nas portas das salas estarão afixadas as listas com os nomes dos 

estudantes e as respectivas salas nas quais serão aplicadas as provas. 
✔ Instruções sobre o que levar para a realização da prova:  

a) Documento de identificação com foto (RG, CNH ou Carteira de Trabalho) para acesso às 
salas de realização da prova.  

b) Garrafa de água e álcool em gel.  
c) Caneta esferográfica azul ou preta para preenchimento do gabarito e da redação.  
d) Recomenda-se levar também lápis e borracha para realização de rascunho - lembrando 

que o preenchimento da folha de respostas e da prova de produção textual deverá ser 
feito a caneta esferográfica nas cores azul ou preta.  

e) A utilização de máscara será obrigatória durante todo o período de permanência no 
local, inclusive durante a realização de prova.  

✔ Recomenda-se ter o esquema vacinal completo para acesso ao local de realização da prova. 
 
✔ O(A) candidato(a) que não comparecer à aplicação da prova teórica estará automaticamente 

desclassificado para a próxima etapa.  
✔ SOBRE A PROVA: Na prova teórica, os Conhecimentos Gerais, a Interpretação de Texto e os 

Conhecimentos de Teatro serão avaliados a partir de 20 (vinte) questões de múltipla escolha, que 
abordarão assuntos relacionados à cultura, arte, política e atualidades em geral, abrangendo 
contextos mundiais e nacionais, e assuntos relacionados ao teatro.  
✔ A parte de produção textual constará de uma questão aberta. Nela, não serão corrigidos 

textos que não sejam pertinentes às instruções e aos enunciados específicos das questões, nem 
cópias originadas de meios impressos ou da Web.  
✔ As referências bibliográficas e/ou textos indicados para leitura prévia obrigatória para a 

prova escrita serão disponibilizados n página do processo seletivo, no link 
https://fcs.mg.gov.br/eventos/edital-2022-cursos-cefart/ .  

✔ Não será permitida consulta a nenhum material ou equipamento durante a realização da 
prova.  

✔ Critérios de avaliação na 1ª Etapa: Na parte da Prova Teórica de Conhecimentos Gerais, In-
terpretação de Texto e de Teatro, serão apresentadas 20 (vinte) questões, sendo atribuídos 5 (cinco) 
pontos por acerto em cada, num valor total de 100 (cem) pontos, divididos da seguinte forma: 10 
(dez) questões de conhecimentos Específicos sobre o Teatro 5 (cinco) questões sobre Conhecimen-
tos Gerais; 5 (cinco) questões de Interpretação de Texto.  Na parte de Produção Textual, constará 
uma única questão aberta no valor total de 10 (dez) pontos. Só será corrigida a Produção Textual 
da(o)s candidata(o)s classificada(o)s para a 3ª Etapa, sendo que os pontos obtidos, nessa parte, com-
porão a classificação final.  

✔ Na correção da(s) questão(ões) aberta(s) de habilidades específicas de Produção Textual, 
serão aplicados os seguintes critérios de avaliação: Capacidade de compreensão e interpretação – 4 
(quatro) pontos; Argumentação e adequação ao tema – 4 (quatro) pontos; Ortografia e pontuação 
– 2 (dois) pontos. 

https://fcs.mg.gov.br/eventos/edital-2022-cursos-cefart/


✔ A CLASSIFICAÇÃO na 1ª etapa obedecerá a ordem decrescente do somatório dos pontos 
obtidos por cada candidata(o) nas partes de Conhecimentos Gerais, Específicos de Teatro e de Inter-
pretação de Texto, desde que obtenham a nota mínima de 60 (sessenta) pontos, de forma que, res-
peitando-se a modalidade de reserva de vagas, os 80 (oitenta) primeiros colocados por turno (manhã 
ou noite) serão classificados para a 2ª etapa.  

 

 

2a ETAPA – PROVA PRÁTICA | ATUAÇÃO E IMPROVISAÇÃO 

✔ As/Os candidata(o)s serão avaliada(o)s nas provas práticas por banca examinadora, 
composta por professores do CEFART, podendo haver a presença de profissionais externos da 
área do teatro a serem convidados pela FCS.  

✔ As provas práticas de Atuação e Improvisação serão realizadas entre os dias 07 e 11 de 
março de 2022 a todos os candidatos classificados na 1a. etapa, em dia, horário e local a serem 
informados no site da FCS (www.fcs.mg.gov.br) no dia 25 de fevereiro de 2022.  

✔ Na prova de Atuação, a/o candidata(o) apresentará uma cena para a banca examina-
dora, com atuação individual. Dois textos estão disponibilizados no site da FCS. A/O candidata(o) 
deverá escolher apenas um dos textos para a elaboração de sua cena. O texto escolhido deverá 
ser apresentado na íntegra.  

✔ A cena deverá ter duração máxima de 4 (quatro) minutos. Caso ultrapasse o tempo má-
ximo de 4 (quatro) minutos, a/o candidata(o) poderá ser interrompida(o).  

✔ Caso seja de interesse da(o) candidata(o), a cena poderá ser apresentada com a utiliza-
ção de figurino, maquiagem, adereços, sonoplastia e objeto cenográfico – que não envolva ma-
teriais cortantes e/ou inflamáveis - que devem ser montados de maneira ágil e objetiva, e que, 
no caso, devem ser providenciados exclusivamente pelas(o) candidata(o);  

✔ Na prova de Improvisação, as/os candidata(o)s devem comparecer toda(o)s no mesmo 
horário e serão sorteadas duplas e temas para a improvisação. A cena deverá ter duração má-
xima de 5 (cinco) minutos e caso ultrapasse este tempo máximo, as/os candidata(o)s poderão 
ser interrompida(o)s.  

✔ Critérios de Avaliação na 2ª etapa: nas provas de Atuação e Improvisação serão atribu-
ídos 100 (cem) pontos, assim distribuídos: Clareza gestual e vocal – 35 (trinta e cinco) pontos; 
Compreensão do texto encenado – 35 (trinta e cinco) pontos; Composição com os elementos 
cênicos – 30 (trinta) pontos.  

✔ A CLASSIFICAÇÃO obedecerá a ordem decrescente dos pontos obtidos por cada candi-
data(o), desde que atinjam a nota mínima de 60 (sessenta) pontos. Serão classificados para a 3a 

etapa, 40 (quarenta) candidata(o)s, respeitando os critérios da modalidade de reserva de vagas. 
Em caso de empate na última colocação, todos as/os candidata(o)s empatados serão classifi-
cada(o)s para a 3a etapa.  

 

 

3a ETAPA – PROVA PRÁTICA | AULA COLETIVA COM ENTREVISTA 

✔ Nesta etapa, a/o candidata(o) deverá estar presente nos dias determinados de acordo 
com o cronograma e local divulgado no resultado da 2ª etapa em 15 de março de 2022, no site 
da FCS.  



✔ Nesta etapa de Aula Coletiva com Entrevista, as/os candidata(o)s terão três dias de au-
las avaliativas entre os dias 21 e 24 de março de 2022, distribuindo-se um total de 90 (no-
venta) pontos, e um dia de entrevista no valor de 20 (vinte) pontos. 

✔ As aulas avaliativas envolverão a leitura de textos, exercícios com a voz, o corpo, o som 
e jogos de improvisação.  

✔ Critérios de Avaliação na 3ª etapa: ao longo das aulas serão avaliados os itens Habili-
dade no desenvolvimento dos elementos cênicos e/ou técnicos – 40 (quarenta) pontos; Intera-
ção com o coletivo no jogo cênico – 20 (vinte) pontos; Capacidade de relacionar som e movi-
mento – 20 (vinte) pontos; e Disponibilidade e presença cênica – 10 (dez) pontos. Já durante a 
Entrevista serão avaliados a capacidade de se comunicar e a disponibilidade para se compro-
meter com a dinâmica escolar - 20 (vinte) pontos. O total de pontos atribuídos à terceira etapa 
é de 120 (cento e vinte) pontos.  

✔ A Redação Textual realizada durante a primeira etapa somará o total de 10 (dez) pon-
tos. Os critérios de avaliação da redação constam no item 3.8.4.6.  

✔ A CLASSIFICAÇÃO nesta terceira etapa obedecerá à ordem decrescente dos pontos ob-
tidos por cada candidata(o), desde que atinjam a nota mínima de 72 (setenta e dois) pontos. 
A/O candidata(o) será desclassificada(o) caso tenha nota menor de 60% dos pontos distribuí-
dos em quaisquer das etapas de seleção.  

 


