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REGULAMENTO DE 
SELEÇÃO PARA O PROJETO 
NITERÓI EM CENA RESISTE!

1. INTRODUÇÃO

A F2 Produções Artísticas, empresa realizadora do Niterói em Cena – Festival 
Internacional de Teatro, no uso de suas atribuições legais, torna público, pelo presente 
Regulamento, a abertura das inscrições para o processo de seleção de artistas 
bolsistas que participarão do Programa de Capacitação em Teatro Vir tual do projeto 
Niterói em Cena RESISTE!, patrocinado com recursos do Fundo Internacional de 
Ajuda para Organizações de Cultura e Educação 2021 do Ministério das Relações 
Exteriores da República Federal da Alemanha, do Goethe-Institut e de outros parceiros 
(www.goethe.de/hilfsfonds).

Todas as etapas do projeto ocorrerão no formato online, através de plataforma 
digital.

2. OBJETIVOS

2.1. O projeto Niterói em Cena RESISTE! tem como objetivos:

a) Fomentar os processos de criação, produção, difusão, 
pesquisa e fruição das expressões artísticas teatrais;

b) Incentivar a sustentabilidade de trabalhadores de Teatro;

c) Colaborar com o restabelecimento e reaquecimento do setor 
produtivo cultural, do ponto de vista econômico, simbólico e 
inventivo, atenuando os impactos causados pela pandemia da 
Covid-19;

d) Ampliar, descentralizar e democratizar o acesso a recursos 
financeiros destinados à cultura;

http://www.goethe.de/hilfsfonds
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e) Instrumentalizar artistas de teatro, capacitando-os para 
experimentar sua prática artística no espaço de representação 
vir tual.

3. DAS DEFINIÇÕES

3.1. Para efeitos deste Regulamento, o projeto Niterói em Cena RESISTE! 
define por: 

a) Fundo Internacional de Ajuda para Organizações de Cultura e 
Educação 2021: fundo de ajuda internacional criado em 2020, 
por iniciativa do Goethe-Institut e do Ministério das Relações 
Exteriores da Alemanha, com o objetivo de apoiar rapidamente 
organizações culturais e educacionais no exterior para lidar 
com os efeitos da pandemia do coronavírus. Devido à urgência 
contínua, o Fundo de Ajuda Internacional foi relançado em 
2021, e contou com a entrada de novos parceiros: a Fundação 
S. Fischer e a Fundação Robert Bosch.

b) Programa de Capacitação em Teatro Virtual: um curso 
rápido, com o objetivo de trazer noções básicas de ferramentas 
e possibilidades artísticas, no âmbito do teatro online, para 
artistas de teatro.

c) Artista de Teatro: atores, diretores, professores e demais 
profissionais de teatro que tenham atividade comprovada na 
área teatral há pelo menos 3 (três) anos.

d) Beneficiário: pessoa física, residente no Brasil, que, ao ser 
selecionada para a participação como artista bolsista, receberá 
a bolsa de estudo oferecida pelo projeto.

e) Bolsas de Estudo: benefício financeiro que será distribuído a 
30 artistas selecionados pelo projeto, durante 4 meses, a fim 
de apoiar sua participação no programa.

f) Política de Ações Afirmativas: são ações focadas para 
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grupos que historicamente sofrem discriminação étnica, 
racial, de gênero ou de seus aspectos físicos ou psíquicos, 
de forma a promover sua inclusão e/ou ampliar seu acesso 
às oportunidades ofertadas. Ver item 8.3, que contém a 
descrição dos grupos contemplados nas Ações Afirmativas, 
neste regulamento.

g) Termo de Compromisso: é o documento que estabelece o 
regramento (deveres e direitos) do bolsista selecionado no 
projeto, como forma de validar sua anuência em relação a seus 
direitos e atribuições, durante a vigência do programa.

4. DO OBJETO

4.1. O projeto Niterói em Cena RESISTE! se dará através das seguintes 
etapas:

a) Publicação de Regulamento de convocação e seleção (através 
de análise curatorial) de 30 (trinta) artistas bolsistas;

b) Assinatura de Termo de Compromisso pelos candidatos 
selecionados;

c) Realização do Programa de Capacitação em Teatro Vir tual, 
composto por 4 (quatro) módulos com conteúdo direcionado 
à instrumentalização dos artistas selecionados, na forma de 
aulas AO VIVO e online por meio de plataforma vir tual, que 
abarcarão:

•MÓDULO 1 - Escolha e otimização de ferramentas técnicas 
virtuais: visa orientar os alunos nas aplicações básicas de 
ferramentas de transmissão e exibição de obras artísticas nas 
plataformas digitais, além de dicas de iluminação e áudio;

•MÓDULO 2 - Captação e engajamento de audiência para 
projetos artísticos em redes sociais: objetiva apresentar 
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fundamentos básicos de marketing digital com foco na 
divulgação do produto artístico e na construção/ampliação de 
uma audiência qualificada;

•MÓDULO 3 - Diálogos e interlocução de linguagens 
entre o teatro e o audiovisual: objetiva incentivar os alunos 
a experimentar os limites entre o teatro e o audiovisual, 
aproveitando as características de cada linguagem para 
potencializar a obra artística no espaço de representação 
vir tual;

•MÓDULO 4 - Criação artística coletiva não presencial: 
pretende oferecer direcionamento prático aos alunos que, 
através da orientação de um diretor com experiência em 
criação online, serão estimulados a experimentar as técnicas 
abordadas nos módulos anteriores.

NOTA: Os módulos de capacitação ocorrerão nos meses de outubro e 
novembro de 2021, às terças e quintas-feiras, de 19h às 22h.

d) Elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso que consistirá 
na criação de um produto artístico vir tual, a partir da aplicação 
prática do conteúdo ofertado ao longo do Programa de 
Capacitação;

e) Realização de um Festival de Teatro Vir tual como culminância 
do projeto, que consistirá na apresentação pública dos produtos 
elaborados pelos artistas bolsistas. Este evento ocorrerá 
através de uma plataforma digital e será posteriormente 
detalhado para os candidatos selecionados;

f) Finalização do projeto com envio de certificado digital de 
participação para os artistas bolsistas que tenham cumprido 
todas as etapas do Programa de Capacitação em Teatro 
Vir tual de modo satisfatário, conforme item 10, constando a 
respectiva carga horária de dedicação.
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5. DAS BOLSAS DE ESTUDO

5.1. Serão oferecidas 30 (trinta) Bolsas de Estudo, dispostas da seguinte 
forma:

• SELEÇÃO NITERÓI - 10 (dez) vagas para candidatos que 
comprovem residência, há pelo menos 1 (um) ano, a contar da data 
de fechamento das inscrições, na cidade de Niterói;

• SELEÇÃO BRASIL - 20 (vinte) vagas para candidatos residentes 
em qualquer cidade do território nacional brasileiro, incluindo os 
residentes na cidade de Niterói há menos de 1 (um) ano.

5.2. O detalhamento da distribuição de vagas, incluindo a cota destinada 
para Política de Ações Afirmativas, encontra-se no item 8;

5.3. As Bolsas de Estudo que serão disponibilizadas pelo Projeto Niterói em 
Cena RESISTE! terão duração de 4 (quatro) meses, sendo creditadas para 
cada bolsista até o quinto dia útil dos meses de novembro e dezembro de 
2021 e janeiro e fevereiro de 2022;

5.4. O valor total da Bolsa de Estudo destinada a cada aluno do projeto será 
o equivalente a 340 EUR (trezentos e quarenta euros), montante este dividido 
em 4 (quatro) parcelas de 85 EUR (oitenta e cinco euros), pagas segundo o 
item 5.3;

5.4.1. A conversão do câmbio para o pagamento das bolsas em reais 
se dará segundo a cotação vigente adotada pelo Goethe-Institut, mês 
a mês, no momento dos repasses da instituição alemã para o projeto, 
podendo resultar em variações nas conversões (de euro para real) a 
cada mês.

5.5. Os dados bancários dos beneficiários das Bolsas de Estudo serão 
solicitados posteriormente à publicação do Resultado Final, conforme data 
informada no cronograma presente no item 11 deste Regulamento;

5.6.  Para receber a Bolsa de Estudos, o candidato selecionado deverá 
possuir conta-corrente ou poupança individual com titularidade vinculada ao 
seu CPF, não sendo aceitas contas de terceiros;
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5.7. A concessão da Bolsa de Estudo poderá ser cancelada pela equipe de 
gestão do projeto, sem prejuízos legais, quando o beneficiário não cumprir 
com as obrigações descritas neste Regulamento, ratificadas no acordo que 
será firmado na ocasião da assinatura do Termo de Compromisso;

5.8. A concessão da Bolsa de Estudo será cancelada pela equipe de gestão, 
sem prejuízos legais, caso o beneficiário não deseje permanecer no projeto. 
As condições para a desistência como, por exemplo, o prazo mínino de aviso 
prévio, estarão descritas no Termo de Compromisso que será apresentado 
posteriormente para os candidatos selecionados.

6. DOS PRÉ-REQUISITOS DO CANDIDATO

6.1. Para concorrer às Bolsas de Estudo do Programa de Capacitação 
em Teatro Vir tual, especificadas no item 5, o candidato deverá atender às 
seguintes condições:

6.1.1. Ser artista de Teatro;

6.1.2. Ser maior de 18 anos (completos até a data de encerramento do 
período de inscrições);

6.1.3. Não possuir vínculo familiar (ascendente, descendente ou 
colateral de até segundo grau) ou conjugal com membros da equipe de 
produção ou curadoria do Projeto Niterói em Cena RESISTE!;

6.1.4. Ter atuação comprovável no setor cultural há, pelo menos, 3 
(três) anos;

6.1.5. Contar com acesso à Internet, uma vez que todas as atividades 
previstas no projeto ocorrerão no ambiente online;

6.1.6. Ter disponibilidade de tempo para se dedicar às atividades 
previstas no projeto (participação nas aulas ao vivo, desenvolvimento 
do Trabalho de Conclusão de Curso e apresentação do seu produto 
artístico no Festival de Teatro Vir tual);
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6.1.7. Residir no território nacional brasileiro há, pelo menos, 3 (três) 
anos.

6.2. Caso se comprove que o candidato não cumpra quaisquer dos pré-
requisitos descritos no item 6.1, a inscrição será inabilitada em qualquer 
tempo.

7. DAS INSCRIÇÕES

7.1. As inscrições serão gratuitas e estarão abertas do dia 06 de setembro 
de 2021 até às 23h59 do dia 22 de setembro de 2021, conforme cronograma 
descrito no item 11, e serão realizadas exclusivamente por meio dos 
formulários eletrônicos disponíveis nos endereços abaixo:

• Formulário de Inscrição 1: SELEÇÃO NITERÓI - deve ser 
preenchido pelos artistas residentes na cidade de Niterói há, pelo 
menos, um ano - https://forms.gle/M8NRroMXLFb8LuYA6;

• Formulário de Inscrição 2: SELEÇÃO BRASIL - deve ser 
preenchido pelos artistas residentes em qualquer cidade do território 
brasileiro, incluindo os residentes na cidade de Niterói há menos de 
1 (um) ano - https://forms.gle/sZUcpxGVAqnJL8bS9.

7.2. Não serão aceitas inscrições enviadas por quaisquer outros meios;

7.3. Só serão admitidas inscrições de pessoas físicas;

7.4. No formulário eletrônico de inscrição contam os itens a seguir, que 
devem ser peenchidos pelo candidato:

• Endereço eletrônico (e-mail);

• Nome completo, sem abreviaturas;

• Nome social (ou artístico);

• Confirma que tem mais de 18 anos?;

• CPF;

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqUWnUU8hwbOvoBCPd6CMGWRmGCbQhfyutky025WxEWnmEmQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecw4bv7ctf1kJtt-p3kEMWYXrEaVnSL8dt32WW6C-fLbcXKQ/viewform?usp=sf_link
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• Estado e cidade de residência;

• Comprovante de residência (no caso de incritos na Seleção 
Niterói, conforme itens 7.7 e 7.8);

• Telefone de contato (com DDD);

• Concorre às vagas destinadas à Política de Ações Afirmativas?

• Breve currículo artístico (até 1000 caracteres);

• Link de vídeo (conforme especificações descritas nos itens 7.5 
e 7.6);

• Aceita os termos do presente Regulamento?;

• Atesta que todas as informações fornecidas são verdadeiras?

7.5. Os candidatos deverão incluir no formulário eletrônico de inscrição 
um vídeo, de até 3 (três) minutos, que consista num depoimento em que o 
próprio candidato se apresente (de modo que este material possa enriquecer 
a análise da candidatura pela Comissão de Seleção), contendo as seguintes 
informações:

• Nome e cidade onde reside;

• Breve descrição pessoal e de sua atuação artística;

• Descrição das motivações do candidato para concorrer à vaga 
no projeto.

7.6. O vídeo, parte obrigatória da inscrição, deverá ser hospedado no 
Youtube, Vimeo ou outras redes socias e/ou plataformas do candidato, que 
deve enviar somente o seu link de acesso, no momento de sua inscrição. O 
candidato precisa garantir que este link esteja acessível para visualização até 
a divulgação do resultado final do processo;

7.7. Se o candidato for residente na cidade de Niterói há pelo menos 1 (um) 
ano, poderá se inscrever concorrendo às vagas delimitadas para este público 
específico. Neste caso, é obrigatório anexar comprovante de residência (atual 
e retroativo) em seu nome;
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7.8. No caso do candidato residente na cidade de Niterói há pelo menos 
1 (um) ano que não possua nenhum comprovante de residência registrado 
em seu nome, serão admitidos documentos de terceiros, acompanhados de 
carta escrita de próprio punho destes, atestando o vínculo e a coexistência, 
com o candidato, no mesmo endereço.

7.9. Para os demais candidatos, residentes em qualquer outra cidade do 
território brasileiro, ou em Niterói há menos de um ano, não é necessário 
anexar documento de comprovação de residência; 

7.10. O candidato deverá informar, no campo específico do formulário de 
inscrição, se está apto a concorrer às vagas destinadas à Política de Ações 
Afirmativas descritas no item 8 deste Regulamento, lembrando que qualquer 
informação inverídica, comprovada na fase de seleção ou pós-Resultado 
Final, implicará na eliminação do candidato;

7.11. O candidato deverá marcar no campo específico, localizado no final 
do formulário de inscrição, o item que atesta que todas as informações 
fornecidas são verídicas, sob pena de desclassificação caso comprove-se o 
contrário;

7.12. Após certificar-se que todo o formulário eletrônico de inscrição foi 
preenchido, que o link do vídeo foi corretamente incluído e, no caso de 
candidatos que residam na cidade de Niterói há pelo menos 1 (um) ano, 
que o comprovante de residência foi anexado, o candidato deve clicar no 
botão “Enviar”, recebendo, em seguida, uma mensagem automática de 
confirmação de conclusão do processo de inscrição;

7.13. O formulário deverá ser enviado pelo candidato dentro do período 
estipulado no cronograma (item 11), sendo desconsiderados formulários 
eletrônicos recebidos fora do prazo;

7.14. A produção do Niterói em Cena RESISTE! não se responsabilizará por 
inscrições não recebidas em decorrência de eventuais problemas técnicos, 
falhas de conexão e/ou erros cometidos no momento do envio do formulário 
eletrônico. Portanto, caso o candidato envie a inscrição e não receba uma 
mensagem automática de confirmação de envio, deve repetir o procedimento;

7.15. Cada candidato poderá realizar apenas 1 (uma) inscrição. Sendo assim, 



10

caso envie mais de um formulário, será considerado válido apenas o mais 
recente. As inscrições anteriores serão inabilitadas;

7.16. Não serão aceitas modificações ou substituições de dados e de anexos 
depois de finalizada a inscrição;

7.17. O não preenchimento de um ou mais campos obrigatórios do formulário 
de inscrição eletrônico, a não inclusão do link com o vídeo de apresentação 
com o conteúdo orientado no item 7.5 e, no caso de candidatos residentes 
na cidade de Niterói há pelo menos 1 (um) ano, a não comprovação de sua 
situação de moradia, implicará em indeferimento da inscrição.

8. DA SELEÇÃO

8.1. A seleção dos inscritos ocorrerá em etapa única;

8.2. Serão selecionados 30 (trinta) artistas bolsistas. As vagas serão 
disponibilizadas da seguinte forma:

• SELEÇÃO NITERÓI - 10 (dez) vagas para candidatos que 
comprovem residência, há pelo menos 1 (um) ano, a contar da data 
de fechamento das inscrições, na cidade de Niterói;

•SELEÇÃO BRASIL - 20 (vinte) vagas para candidatos residentes 
em qualquer cidade do território nacional brasileiro, incluindo os 
residentes na cidade de Niterói há menos de 1 (um) ano.

8.3. Das 30 (trinta) vagas totais, 50% serão reservadas à Política de 
Ações Afirmativas, sendo, portanto, ocupadas por candidatos que se 
autodeclararem negros (pretos e pardos), trans (transexuais, trangêneros e 
travestis), indígenas (com nacionalidade brasileira ou visto de residência) 
e PcD (Pessoa com Deficiência, seja visual, auditiva e/ou motora). Sendo 
assim, 5 (cinco) vagas das ofertadas na Seleção Niterói e 10 (dez) vagas 
ofertadas na Seleção Brasil estão reservadas para estes grupos específicos;

8.4. Em caso de não preenchimento de todas as vagas destinadas às Ações 
Afirmativas por insuficiência de candidaturas, as mesmas serão revertidas 
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para os demais candidatos;

8.5. Serão listados 10 (dez) candidatos suplentes que assumirão a vaga 
titular em caso de desistência ou eliminação por quebra de acordo, do 
candidato selecionado;

8.6. A suplência pode ocorrer a qualquer tempo do projeto, mediante 
desistência ou desligamento de candidato titular. No entanto, a ocupação 
da vaga pelo suplente estará condicionada ao mesmo assinar o Termo de 
Compromisso, posteriormente apresentado, que descreverá suas obrigações 
como participante do projeto Niterói em Cena RESISTE!;

8.7. Os candidatos suplentes que forem convidados a ocupar vaga titular 
não receberão valores de bolsa de estudo retroativos, no caso de assumirem 
a vaga após iniciado o processo. Somente terão direito a receber as bolsas 
de estudo referentes aos meses de sua participação;

8.8. Os candidatos suplentes não precisarão, necessariamente, atender a 
proporcionalidade de vagas disponibilizadas para residentes e não residentes 
da cidade de Niterói, assim como a proporcionalidade destinada às políticas 
afirmativas;

8.9. A Comissão de Seleção dos alunos bolsistas e suplentes será 
constituída por membros da equipe principal de gestores do projeto, que 
realizarão a curadoria valendo-se dos critérios descritos no item 8;

8.10. Sobre a decisão da Comissão de Seleção, não caberá recurso.

9. DO RESULTADO

9.1. O Resultado Final com a lista dos 30 (trinta) candidatos selecionados 
para compor a turma do Programa de Capacitação em Teatro Vir tual do projeto 
Niterói em Cena RESISTE!, assim como a lista dos 10 (dez) candidatos 
suplentes, será divulgado no dia 27 de setembro de 2021, por meio do site 
oficial do Festival de Teatro Niterói em Cena (www.niteroiemcena.com.br), a 
partir das 18h;
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9.2. Caso o candidato selecionado não deseje fazer parte do projeto, 
deverá comunicá-lo por escrito, através do e-mail niteroiemcena@gmail.
com, com o assunto: DESISTÊNCIA DA BOLSA, respeitando o aviso prévio 
que será informado posteriormente, na ocasião da assinatura do Termo de 
Compromisso.

10. DOS DEVERES DOS BOLSISTAS

10.1. Para receber as quatro parcelas da Bolsa de Estudo e o Certificado de 
Participação, cada candidato selecionado deverá:

a) Assinar o Termo de Compromisso que será posteriormente 
submetido aos candidatos selecionados;

b) Fornecer dados bancários em conformidade com o item 5.5;

c) Estar presente, no mínimo, em 75% das aulas de cada módulo 
do Programa de Capacitação em Teatro Vir tual, ou seja, o 
bolsista só poderá faltar a 1 (uma) aula por módulo. A presença 
ou ausência de cada aluno será verificada a cada encontro;

d) Apresentar um produto artístico vir tual como Trabalho de 
Conclusão de Curso;

e) Participar, como artista integrante, da programação do Festival 
de Teatro Vir tual que ocorrerá no mês de janeiro de 2022, 
conforme cronograma a seguir.

11. DO CRONOGRAMA DO PROJETO

• Lançamento do Regulamento para seleção de artistas bolsistas 
que participarão do Projeto Niterói em Cena RESISTE! – 06/09/2021

• Período de Inscrições – de 06/09/2021 até as 23h59 de 
22/09/2021

mailto:niteroiemcena@gmail.com
mailto:niteroiemcena@gmail.com
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• Publicação do Resultado Final (lista dos candidatos selecionados 
e suplentes) – 27/09/2021

• Período de assinatura do Termo de Compromisso e coleta de 
informações sobre dados bancários dos candidatos selecionados 
– de 27/09/2021 a 01/10/2021

• Período de realização das aulas do Programa de Capacitação em 
Teatro Vir tual – de 05/10/2021 a 30/11/2021

• Período de elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso – de 
01/12/2021 a 23/12/2021

• Realização do Festival de Teatro Vir tual a partir dos trabalhos 
produzidos no Programa de Capacitação em Teatro Vir tual – de 
23/01/2022 a 31/01/2022

• Período de envio dos Certificados digitais de participação aos 
alunos – de 01/02/2022 a 11/02/2022

NOTA: O cronograma acima poderá sofrer modificações mediante 
situações imprevisíveis, que retardem ou adiantem o andamento das 
atividades previstas no projeto. Caso adequações sejam necessárias, 
serão informadas através de ERRATAS no site oficial do Niterói em 
Cena www.niteroiemcena.com.br

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. A inscrição dos candidatos implicará na aceitação total e incondicional 
das normas e instruções estabelecidas neste Regulamento, das quais não 
poderão alegar desconhecimento;

12.2. É de inteira responsabilidade dos inscritos acompanhar a publicação 
de todas as informações relativas ao processo seletivo regido por este 
Regulamento;

12.3. É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato manter seus 
dados, informados no formulário de inscrição, atualizados;

http://www.niteroiemcena.com.br
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12.4. O candidato que prestar informação falsa ou inexata, em qualquer etapa 
do projeto, ainda que verificada posteriormente, será excluído do processo 
seletivo e terá seu Termo de Compromisso cancelado;

12.5. O artista bolsista poderá ser desligado do projeto a qualquer tempo, 
seja por solicitação própria ou:

a) por não cumprir as cláusulas presentes no Termo de 
Compromisso;

b) por adotar conduta inadequada;
c) por não dispor de tempo para o exercício de seus deveres de 

bolsista, conforme item 10 deste Regulamento;

12.6. Esclarecimentos acerca deste Regulamento podem ser solicitados por 
meio de envio de e-mail para niteroiemcena@gmail.com, com o assunto: 
DÚVIDA REGULAMENTO BOLSISTAS;

12.7. Os casos omissos neste Regulamento serão decididos pela equipe 
gestora do projeto Niterói em Cena RESISTE!;

12.8. O presente Regulamento, suas retificações e o Resultado Final serão 
publicados no site www.niteroiemcena.com.br.

12.9. Fica eleito o Foro da Comarca de Niterói-RJ para dirimir quaisquer 
ações pertinentes ao presente contrato.

Niterói, 06 de setembro de 2021.

FABIO FORTES
Coordenador Geral do Niterói em Cena RESISTE!
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