
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ 

PRO REITORIA DE MISSÃO, IDENTIDADE E EXTENSÃO 

DIRETORIA DE RELACIONAMENTO E EXTENSÃO 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA O GRUPO DE 
TEATRO TANAHORA 

A Diretora de Relacionamento e Extensão, Professora Silvana Taschek Hastreiter, torna 
público o presente edital de seleção interna de bolsista, via Programa Institucional de Bolsas 
de Extensão.  

1 DA FINALIDADE DO EDITAL  

1.1 - O presente Edital tem por finalidade regulamentar e tornar público os critérios de 
seleção de até 09 bolsistas para atuar no GRUPO DE TEATRO TANAHORA entre junho 

de 2019 e junho de 2020. 
 

2 DO PÚBLICO ALVO 
2.1 A presente seleção é direcionada a Alunos de GRADUAÇÃO da Instituição, sendo vetada 

a participação de colaboradores e professores. 
 

3 DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições para participação na seleção deverão ser feitas no período de 06 a 20 de 
maio, por intermédio do link: https://forms.gle/83F3w8GSQRbDhYMr9 

3.1 É vedada a participação de candidato que tenha vínculo familiar ou profissional com 
membro da comissão julgadora. 

3.2 Eventuais dúvidas poderão ser sanadas através do e-mail teatrotanahora@pucpr.br 
 

4 DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO 
4.1 Para concorrer a uma vaga no Grupo do Teatro TANAHORA, o candidato deverá estar 
regularmente matriculado na PUCPR e não poderá ter a conclusão de seu curso na vigência 
do presente Edital; 
 

4.2 O candidato passará por entrevistas e testes de expressão corporal, expressão 

vocal, improvisação, interpretação e leituras; 

 



4.3  O candidato poderá apresentar, também, alguma habilidade que julgue 

interessante. Por exemplo: cantar, dançar, fazer malabares, mágica, contorcionismo, perna 

de pau, tocar um instrumento, entre outros.  
 

Parágrafo Único: Não é obrigatório apresentar habilidade, porém esse quesito será 

considerado na soma das notas. É aconselhável aos candidatos usarem roupas 

apropriadas (moletom, training ou malhas), assim como portarem material e equipamento 

para apresentação de habilidade especial; 
 

4.4  O candidato também deverá escolher uma cena para apresentar (monólogo ou 

contracena) das obras abaixo, com, no máximo, 07 (sete) minutos:  

 O Burguês Fidalgo, de Molière;  

 A Comédia dos Erros, de William Shakespeare; 

 Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna.  

Parágrafo Único: No caso de contracena, o candidato poderá contar com a ajuda de outro 

participante do teste ou alguém que, de maneira efetiva,  o acompanhe na apresentação. 

 

5 DA REALIZAÇÃO DO TESTE 
5.1  Os testes serão aplicados nos dias 25 e 26 de maio, das 13h30 às 18h30, na Sala 25 do 

Ginásio de Esporte, Campus Curitiba, Rua Imaculada Conceição, 1155, Curitiba – PR, 
não sendo, em hipótese alguma, considerados atrasos. 
 

5.2 O candidato deverá estar de posse de sua carteira de estudante da PUCPR e documento 
oficial com foto.  
 

6 RESULTADO 
6.1 O resultado do teste será divulgado até o dia 29 de maio pelo link (www.pucpr.br). 
6.2 Comunicados relevantes aos candidatos serão realizados pelo e-mail dos inscritos.  
 

7 DA CONCESSÃO DA BOLSA 
 

7.1 A bolsa tem o valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais) e será concedida sob a forma 
de desconto nas mensalidades.  
 

7.2 O estudante deverá estar regularmente matriculado na PUCPR durante toda a 
vigência da bolsa. 



 

7.3 A concessão do desconto não caracteriza vínculo empregatício entre o aluno e a 

PUCPR, por ser de natureza voluntária. 
 
8 DO CANCELAMENTO DA BOLSA 
8.1  O benefício poderá ser cancelado 

a) Por desistência do aluno; 
b) A pedido do responsável pelo projeto; 
c) Por não cumprimento das exigências do edital; 
d) Por trancamento ou cancelamento da matrícula; 
e) Por não efetivação da matrícula em disciplina no período da vigência do desconto 

estipulado; 
f) Por conclusão do curso universitário; 
g) Pela prática de atos não condizentes com o ambiente universitário, nos termos da 

disciplina própria da Instituição, garantida a ampla defesa e o contraditório. 
 

9 DOS ENSAIOS E APRESENTAÇÕES 
 

9.1  Os candidatos aprovados irão compor o Grupo de Teatro TANAHORA para o projeto 
2019/2020, sendo que os trabalhos acontecerão a partir do dia 01 de junho de 2019, 

aos sábados, das 14h30 às 18h30 e domingo das 15h às 19h.  
 

9.2  Eventualmente, poderão ocorrer ensaios/performances em dias de semana, porém a 
agenda de compromissos será divulgada com antecedência para verificar 
disponibilidades. 

 
9.3 A assiduidade e o desempenho do aluno nos ensaios e apresentações, serão 

constantemente avaliados pela equipe técnica. 
 

9.4 O aluno deverá ter frequência nas referidas atividades de 90%. 
 

9.5 Na hipótese de estar impossibilitado de comparecer às atividades por força maior 
comprovada, deverá ser comunicada imediatamente a Coordenação para as providências 
cabíveis e a justificativa de falta, se for o caso. 

 



7 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 – Os casos omissos neste Edital serão analisados e decididos pela Pró-Reitoria de Missão, 
Identidade e Extensão o Coordenador do Grupo de Teatro TANAHORA. 

 

Curitiba, 06 de maio de 2019. 

 

Núcleo Cultural da PUCPR 

 

 


