
 

PROGRAMA DE APOIO ÀS ARTES - PROART/UFRJ 

APOIO AOS GRUPOS ARTÍSTICOS DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - 

PROART/GARIN/UFRJ 

SELEÇÃO DE BOLSISTA DE GRADUAÇÃO 

 

O projeto “Ópera na UFRJ” por meio do PROGRAMA DE APOIO ÀS ARTES AOS GRUPOS 

ARTÍSTICOS DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - PROART/GARIN/UFRJ torna 

pública a sua seleção de bolsista. 

 

Vagas: 

1 (uma) para Direção Teatral 

2 (duas) para Cenografia 

2 (duas) para Indumentária 

 

Curso e perfil do bolsista:  

Aluno do curso de Artes Cênicas da UFRJ – habilitação em Direção Teatral, com matrícula ativa – 1 vaga. 

Aluno do curso de Artes Cênicas da UFRJ – habilitação em Cenografia, com matrícula ativa – 2 vagas. 

Aluno do curso de Artes Cênicas da UFRJ – habilitação em Indumentária, com matrícula ativa – 2 vagas. 

Número de vagas: 05 (cinco) 

 

Atividades a serem desenvolvidas pelo bolsista com supervisão: cada bolsista será 

responsável por atividades específicas à vaga que irá concorrer: 

 

Bolsista de Direção Teatral 

- Acompanhar os ensaios; 

- Auxiliar o diretor a pensar soluções para a execução da Ópera; 

- Mediar as relações entre os membros das equipes (diretor, preparador corporal, figurinista, 

cenógrafo, dentre outros); 

- Acompanhar as compras de materiais para confecção de cenários e figurinos; 

 

Bolsista de Cenografia 

- Participar da elaboração e concepção do projeto cênico; 

- Executar tarefas de confecção dos materiais de cenário; 

- Participar da montagem e desmontagem do cenário nos teatros / salas de concerto; 



 

 

Bolsista de Indumentária 

- Participar da elaboração e concepção do projeto de figurinos; 

- Executar tarefas de confecção dos figurinos; 

- Acompanhar todas as récitas para auxiliar o elenco na caracterização; 

 

Carga-horária: 20h semanais 

Período de inscrição: 02/04/2019 a 05/04/2019 

Resultado final: 12/04/2019 

Forma de Inscrição: inscrição via e-mail a ser enviado para fabricia.medeiros@musica.ufrj.br, 

com o assunto: “Seleção de bolsistas - Ópera na UFRJ 2019”. 

 

- Enviar: Currículo Lattes atualizado, Histórico Escolar da UFRJ e Comprovante de Inscrição em 

Disciplinas (CRID) da UFRJ. 

 

- Responder no corpo do e-mail às seguintes questões: 

 

1) Quais experiências já teve com produção de espetáculos? 

2) Quais as expectativas com relação a esta bolsa? 

 

Período de vigência da bolsa: 01/05/2019 a 31/03/2020 – 12 meses 

Local de trabalho: Escola de Música da UFRJ. 

Valor da bolsa de ensino: Graduação – R$400,00. 

Dúvidas: fabricia.medeiros@musica.ufrj.br 

 

ATENÇÃO: 
- Será necessário que o bolsista selecionado abra ou possua uma conta corrente individual no Banco do 

Brasil (não pode ser conta poupança, nem conta salário nem conta conjunta). 

- O bolsista não poderá ter acúmulo com outras bolsas ou qualquer auxílio financeiro de outra agência de 

fomento nacional ou internacional com exceção de bolsa auxílio moradia e/ou bolsa transporte. 

- Após o resultado, os selecionados deverão apresentar: cópia da Identidade e do CPF, comprovante de 

endereço em seu nome (pode ser conta de celular, de cartão de crédito) e dados bancários, bem como 

deverão assinar uma declaração de que não recebem bolsa de nenhum órgão de fomento e o Termo de 

Compromisso. 

 

mailto:fabricia.medeiros@musica.ufrj.br

