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Relatório nº 1/2019/COTEA/DIRIARTE/IARTE

  

Processo nº 23117.096657/2019-71

Interessado: Chefe do Setor de Editais da PROEXC

  

                    Relatório do Processo de seleção EDITAL PROEXC No. 94/2019 - APOIO. PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTA DE EXTENSÃO DO
PROJETO PALHAÇOS VISITADORES: AÇÃO CÊNICA NO CONTEXTO HOSPITALAR.

                   No período de 25/11/2019 a 04/12/2019 foram recebidas 04 solicitações de inscrição do curso de Teatro - UFU neste processo seletivo, as inscrições
foram todas recebidas via e-mail. A análise da documentação foi realizada nos dias 05 e 06/12, sendo constatado que todos os candidatos entregaram a
documentação solicitada.

                   Foi, então, divulgada a homologação via e-mail aos candidatos, conforme   tabela abaixo:

Número da
Inscrição Nome do candidato Status da Inscrição

  1   Yuri Leite Santos       Deferida
  2   Rosanna Salomão Portilho       Deferida
  3   Julia Leão Souza       Deferida
  4   Mateus Silva Perez       Deferida

 

Na primeira fase, os candidatos e as candidatas inscritos/as foram todos/as aprovados na análise da documentação apresentada, de acordo com o subitem 4.3 e
7.1 deste edital.
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A análise do histórico escolar levou em consideração o rendimento do candidato, sendo que o maior CRA geral recebeu nota 100 e as demais notas foram
calculadas proporcionalmente, neste item, a maior nota foi do candidato 4.

A avaliação de currículos foi computada junto à pontuação dos portfólios. Neste item, foi considerada a participação como voluntário/a no projeto de extensão
Palhaços Visitadores, com 50 pontos por semestre de participação assídua, a participação em grupos ou projetos de pesquisa sobre a arte do Palhaço,
comicidade, ou campo correlato, com 30 pontos por semestre de participação comprovada, a apresentação de cenas cômicas com comprovação por meio de
fotos ou folders de divulgação com 10 pontos para cada participação comprovada. A comprovação destas atividades foi considerada por fotos ou folders de
divulgação e a pontuação final foi tabulada com o mesmo procedimento utilizado na análise do histórico escolar: 100 para as maiores pontuações que, com
arredondamento de dízimas maiores que três casas decimais deram empate e cálculo proporcional da pontuação do terceiro candidato. Houve empate de 100
pontos entre os candidatos 3 e 4.

Todos/as os candidatos/as apresentaram disponibilidade de carga horária compatível para a atuação neste projeto, por isso este item foi pontuado com 100 para
todos os participantes da segunda fase.

Para a segunda fase do edital foram realizadas apresentações individuais de cenas cômicas, de acordo com as orientações do item 7.2.

No período de 09 a 11/12 de 2019, procedeu-se à avaliação.

No dia 09/12/2019, ás 17h, compareceram a candidata número 3 e o candidato número 4 para apresentação de suas cenas, que foram observadas por três
professoras do Curso de Teatro, a coordenadora do Projeto de Extensão Palhaços Visitadores, Profa. Dra. Rosimeire Gonçalves dos Santos, a coordenadora do
mesmo projeto no período anterior, Profa. Dra. Vilma Campos Santos Leite e a Profa. Ma. Cláudia Cristina Miranda.

As professoras receberam os dois candidatos e explicaram as necessidades específicas do projeto Palhaços Visitadores e a dinâmica deste processo seletivo por,
aproximadamente, 20min.

Ás 17h25, a candidata número 3 foi convidada a se retirar, enquanto o candidato número 4 foi convidado a apresentar sua cena às professoras. Após a
apresentação da cena, o candidato 4, foi arguido por 15min sobre seu interesse, disponibilidade e capacidade de contribuição ao projeto Palhaços Visitadores.

Às 17h50, o candidato número 4 foi convidado a se retirar, enquanto a candidata número 3 foi convidada a entrar na sala e apresentar sua cena para avaliação.
Em seguida, a candidata 3 foi arguida por 15min sobre seu interesse, disponibilidade e capacidade de contribuição ao projeto Palhaços Visitadores.

Às 18h, as três professoras componentes da equipe de avaliação deste processo seletivo conversaram entre si, pontuando as potencialidades dos dois candidatos
observados e decidiram aguardar as cenas dos candidatos que foram convocados para o dia 11/12/2019, antes de fechar a avaliação parcial.

No dia 11/12/2019, às 12h30min, as três professoras se reuniram para analisarem juntas a documentação apresentada na fase 1 e tabularem a pontuação

Às 13h, compareceu o candidato número 1 para apresentação de sua cena.

A candidata número 2 não compareceu até as 14h30 para apresentação de sua cena e, por este motivo, foi desclassificada.

Na segunda fase, esta foi a pontuação dos candidatos: candidato 1: 86,42; candidata 2: Desclassificada; candidata 3: 85,24; candidato 4: 100.
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As cenas foram avaliadas com o critério da caracterização com adereços e ação física dos palhaços e da palhaça concorrentes, conforme solicitado no edital.

A nota final desta avaliação foi obtida com a soma dos resultados de cada um dos quatro critérios (histórico, portfólio, compatibilidade horária e apresentação de
cena) e extração de média aritmética simples para obtenção da nota final.

 

Dessa forma, divulgamos o resultado parcial deste processo seletivo para contratação de bolsista, conforme a tabela abaixo:

Número de

inscrição
Nome do candidato Histórico Por�ólio

Compa�bilidade

Horária

Cena

apresentada

Nota

final
Classificação Resultado

1 Yuri Leite Santos 86,42 100 100 86,66
93,27

 
    3o. Lista de espera

2 Rosanna Salomão Portilho       -       -        -        -     -         -
Desclassificada
conforme item
8.6.

3 Julia Leão Souza 85,24 100 100 100
96,31

 
     2o. Aprovado

4 Mateus Silva Perez 100 100 87,5 100
96,87

 
    1o. Aprovado

 

Desta forma, o candidato número 4 está classificado em 1o. lugar e a candidata número 3 está classificada em 2o lugar neste processo de seleção de bolsistas. O
candidato número 1 está selecionado para o cadastro de reserva, podendo atuar como voluntário do projeto Palhaços Visitadores, se houver interesse.

Estou a disposição para eventuais esclarecimentos.

Uberlândia, 12 de dezembro de 2019.
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Documento assinado eletronicamente por Rosimeire Gonçalves dos Santos, Professor(a) do Magistério Superior, em 12/12/2019, às 14:01, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1757226 e o código CRC EFD6255C.

Referência: Processo nº 23117.096657/2019-71 SEI nº 1757226
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