
 

 

Edital de Seleção do Projeto Sons em Cenas da Beira 
 

  

REGULAMENTO  
A Associação Cultural Waraji - ACW - objetivando o desenvolvimento cultural, 
a democratização do acesso à arte na fronteira, a intensificação das ações de 
produção, formação de plateia e de artistas, torna público a abertura das 
inscrições para o Projeto Sons em Cenas da Beira, nos termos do presente 
regulamento.  

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

A Associação Cultural Waraji atua ativamente há nove anos no terceiro setor 
em Guajará-Mirim promovendo atividades ligadas ao teatro, à música, à 
dança, às artes visuais e ao ensino. Entre elas está o Festival Internacional 
de Teatro de Guajará-Mirim – FESTINAÇU que já conta com nove (9) 
edições, o ROCKAÇU – Festival Internacional de Rock com duas (2) 
edições e o MANAFLOR - Festival Internacional de Música e Arte na 
Floresta. A preocupação sempre foi de sensibilizar todos os públicos para a 
apreciação da arte em todas suas formas e por isso realiza anualmente várias 
ações de formação, na sua maioria gratuitas, todas ministradas por pessoal 
técnico e qualificado.  

DA SEDE, DOS CURSOS E DO PERÍODO 
Art. 1 - O projeto será realizado no município de Guajará-Mirim – Rondônia, no 

período de 26 de fevereiro a 26 de julho de 2020; 

Art. 2 - As Aulas acontecerão no ESTÚDIO LUCKSIS, sita à Av. 10 de Abril, nº 
1901, Bairro Santo Antônio, Guajará-Mirim; 

Art. 3 - Os cursos serão gratuitos; 

Art. 4 - As ações que decorrerem do resultado desses cursos poderão, ou não, 
ser cobradas; 

Art. 5 - Serão oferecidos dois cursos: 

a) Curso de Iniciação Teatral 

b) Curso básico de Violão 

 

Art. 6 - Os cursos oferecidos serão ministrados por profissionais selecionados 
que atendam às seguintes condições: 

 

1) Para Professor de Teatro:  

a) Formação Específica na área de artes cênicas ou experiência 
comprovada; 

b) Mínimo de dois anos de atividades comprovadas; 

c) Experiência com ensino de atividades artísticas; 

d) Ter desenvolvido as suas atividades no município de Guajará-



 

 

Mirim por, no mínimo, um ano; 

e) Residir no município. 

  

2) Para Professor de Violão 

a) Formação Específica na área musical ou experiência comprovada; 

b) Mínimo de dois anos de atividades comprovadas; 

c) Experiência no ensino; 

d) Ter desenvolvido as suas atividades no município de Guajará-
Mirim por, no mínimo, um ano; 

e) Residir no município. 

DAS INSCRIÇÕES 

Art. 7 - O projeto atenderá diretamente a um universo de 40 alunos, sendo 20 
vagas destinadas a cada curso; 

Art. 8 - As vagas serão direcionadas preferencialmente, mas não 
exclusivamente, a candidatos que preencham os seguintes requisitos: 

a) Estar na faixa etária entre 9 anos a 17 anos e 11 meses; 
b) Estar em situação de vulnerabilidade social; 
c) Estar matriculados e frequentando alguma escola; 

Art. 9 - As inscrições ficarão abertas até o dia 26 de fevereiro de 2020; 

Art. 10 - Não serão aceitas inscrições após o estipulado no item anterior; 

Art. 11 - Os interessados poderão se inscrever através dos formulários de 
inscrição disponíveis no site www.warajifestinacu.org, ou se inscrever 
diretamente na sede da Associação na Av. Estevão Correia, 1391, Bairro 
Santo Antônio, Guajará-Mirim, no horário comercial. 

Art. 12 - Caso não compareçam candidatos suficientes para preencher todas as 
vagas preferenciais, os candidatos do cadastro reserva serão convocados; 

DA COMISSÃO ORGANIZADORA 
Art. 13 - A Comissão Organizadora do Projeto Sons em Cenas da Beira é 

composta por pessoas diretamente ligadas à ACW que gozam de amplo 
conhecimento e experiência comprovada na área; 

Art. 14 - Compete à Comissão Organizadora: 
a) Receber e encerrar as inscrições;  

b) Elaborar a lista dos selecionados e divulgá-la;  

c) Resolver as questões omissas neste edital;  

DOS SELECIONADOS 
 

Art. 15 - Os selecionados serão comunicados por e-mail, telefone e divulgação 
pública no site da ACW; 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

http://www.warajifestinacu.org/


 

 

Art. 16 - Todos os itens deste regulamento serão rigorosamente cumpridos.; 

Art. 17 - Somente a Comissão Organizadora poderá resolver casos omissos 
neste regulamento. 

Art. 18 - Mais informações, quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com a 
presente edital, entrar em contato pelo telefone (69) 9 8492-4231 ou pelo e-
mail warajicultura@gmail.com.   

 

 

 
Guajará-Mirim, 26 de Janeiro de 2020  

 

 

 

 
 

Paulo Jorge Gomes dos Santos 
Diretor-Presidente ACW 
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