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Chamada Pública - Seleção de integrantes para a Téssera Companhia 
de Dança da UFPR  - 2019 

  

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPR, por meio da Coordenadoria de Cultura 
e Téssera Companhia de Dança da UFPR, divulga a abertura da Chamada Pública 
para Seleção de integrantes para compor o elenco da Téssera Companhia de Dança 
da UFPR, para o ano de 2019. 

1. DO OBJETO 
A Coordenadoria de Cultura da UFPR comunica a abertura das inscrições 
para a seleção de integrantes para compor o elenco do Grupo Artístico 
Téssera Companhia de Dança da UFPR em 2019, que desenvolverá 
diariamente (segunda a sexta-feira), no período da noite, das 18h30 às 
21h00, atividades divididas entre aulas de preparação técnica, ensaios para 
a manutenção de repertório, para a criação de novas coreografias, 
laboratórios de improvisação e composição coreográfica.   

 
2. DO PERÍODO E CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

2.1 O período para inscrições será de 04 de fevereiro a 08 de março de 2019, 
exclusivamente. 

2.2 O candidato interessado deverá comparecer a Secretaria da Unidade de 
Dança/Téssera Companhia de Dança da UFPR para efetivar a sua inscrição, 
preencher uma ficha/cadastro e participar de uma entrevista referente à sua 
experiência em dança; 

2.3 O horário e local estabelecido para inscrição será das 14h às 18h, de 
segunda a sexta-feira, na Secretaria da Unidade de Dança/Téssera 
Companhia de Dança da UFPR – Praça Santos Andrade, 50 – 1º andar 
(prédio histórico da UFPR). 

2.4 Somente serão aceitas inscrições de candidatos com idade igual ou superior 
a 18 anos, não havendo limite de idade máxima. 

2.5 Os interessados deverão ter disponibilidade para ensaios semanais noturnos 
a partir de 15 de março de 2019, sempre de segunda a sexta-feira, das 
18h30 às 21h. 
 

 
3. DA SELEÇÃO 
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3.1 Os(as) integrantes da Téssera Companhia de Dança da UFPR/2019 serão 
selecionados(as) mediante audição - teste de seleção que consiste em aula 
prática de dança moderna;  

3.2 No teste de seleção pública/audição, um(a) servidor(a) da UFPR lotado(a) na 
Coordenadoria de Cultura e pertencente à Unidade de Dança Moderna da 
UFPR ministrará uma aula completa de dança moderna em nível avançado 
(com exercícios técnicos executados no solo, no centro axial e locomotor), 
seguida de sequências coreográficas elaboradas a partir da estética adotada 
nos trabalhos do repertório da Companhia;  

3.3 A banca de avaliação será composta por servidore(a)s lotado(a)s na Unidade 
de Dança da UFPR e/ou membros da comunidade artística que atuam no 
cenário da dança.  
 
 

4. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

4.1. Análise da disponibilidade do(a)s candidato(a)s para estar presente nas 
aulas e ensaios diários (segunda a sexta-feira) da Companhia no período da 
noite (das 18h30 às 21h00);  
4.2. Análise de currículo – no ato da inscrição (período entre 04 de fevereiro e 08 
de março de 2019) o(a)s candidato(a)s preencherão seus dados em uma ficha 
detalhada e descreverão de forma resumida sua trajetória na dança;  
4.3. Durante a aula prática de técnica de dança moderna o(a)s candidato(a)s 
serão avaliado(a)s segundo os itens: 
 
a) Postura e alinhamento corporal;  
b) Flexibilidade articular;  
c) Elasticidade muscular;  
d) Coordenação e memória motora;  
e) Compreensão e demonstração de qualidade de movimentos.  
 
4.4. Durante a execução de sequências coreográficas o(a)s candidato(a)s serão 
avaliado(a)s segundo os itens: 
  
a) Performance artística;  
b) Compreensão e demonstração de qualidades e intenções corretas na 
execução dos movimentos;  
c) Expressividade adequada à ideia coreográfica;  
d) Musicalidade adequada na execução da sequência coreográfica.  
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4.5. A avaliação do(a)s candidato(a)s não será mensurada mediante nota ou 
grau e sim mediante conceitos de ‘APTO(A)’ E ‘NÃO APTO(A)’.  
 
Observação: os(as) candidato(a)s aprovado(a)s no teste de seleção/audição – etapa 1 
(eliminatória), serão submetidos a nova avaliação – etapa 2 (classificatória), no decorrer 
das atividades/rotina da Companhia para distribuição das Bolsas Cultura/2019.  
 
 

5. DO RESULTADO DA SELEÇÃO 
5.1 O resultado do teste de seleção/audição estará disponível no Edital da 

Unidade de Dança Moderna, imediatamente após o término da 
avaliação prática, no dia 13 de março de 2019.  

 
 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A inscrição para participação desta chamada pública expressa a aceitação, 

de forma irrestrita, às regras nela estabelecidas; 
6.2 Outros esclarecimentos poderão ser obtidos somente pelo endereço 

eletrônico: tessera@ufpr.br 

 

 

Curitiba, 20 de dezembro de 2018 

 

 

 

                  Rafael Pacheco                                     Leandro Franklin Gorsdorf 
                Diretor da Téssera                                      Pró-Reitor de Extensão 
       Companhia de Dança da UFPR                             e Cultura da UFPR 
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