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ASSOCIAÇÃO PRÓ-DANÇA 
SÃO PAULO ESCOLA DE DANÇA 

 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 

PARA PROFESSORES DO CURSO REGULAR 
 
 

Período de inscrição: 29/04 a 11/05/2022 
Divulgação dos profissionais selecionados para entrevista: 13/05/2022 
Período dos profissionais selecionados para apresentação didática (entrevista): 16/05/2022 a 
20/05/2022, entre 8h e 12h, via Zoom 
Divulgação do resultado final: 23/05/2022 

 
A Associação Pró-Dança – APD, associação de direito privado qualificada como Organização 
Social de Cultura nos termos da Lei Complementar Estadual 846/1998, torna pública a abertura de 
inscrições para contratação de profissionais para ministrar o curso regular da São Paulo Escola de 
Dança – Centro de Formação em Artes Coreográficas, equipamento cultural criado pelo Decreto 
nº. 66.412/2021 e gerido pela APD no âmbito do Contrato de Gestão nº. 05/2021. 

 
1. Objeto 

 
1.1. O processo seletivo tem por objeto a seleção de 07 (sete) profissionais para ministrar aulas 

nos cinco cursos regulares promovido pela São Paulo Escola de Dança: Produção e 
Gestão Cultural; Multimídias para Dança (Audiovisual e Iluminação); Dança e 
Performance; Dramaturgia da Dança e Figurino da Dança. 

 
Curso Vagas 

Dança e Performance 1 
Multimídia para a Dança 2 

Figurino da Dança 1 
Produção e Gestão Cultural 1 

Dramaturgia da Dança 2 
Total 7 

 
1.2. Este processo é regido pelo “Manual de Recursos Humanos da Associação Pró-Dança” da 

APD, aprovado em 09/12/2021 e disponível no site www.spescoladedanca.org.br. 
 

2. Sobre os cursos regulares 
 
2.1. Os cursos regulares da São Paulo Escola de Dança serão teórico-práticos e ministrados de 

forma presencial no 3º andar do Complexo Cultural Júlio Prestes, localizado na Rua Mauá, 
51, 3º andar, Luz, São Paulo/SP. 

 
2.2. Cada turma será formada por até 35 (trinta e cinco) estudantes selecionados. 

 
2.3. Os profissionais contratados deverão passar por treinamento ao longo do mês de julho de 

2022 e as aulas devem se iniciar em agosto de 2022. 
 
2.4. O perfil de candidato desejado para a vaga é de profissional com ensino superior completo, 

docente da arte e cultura, com ênfase no campo da dança e, artes do espetáculo: Produção 
e Gestão Cultural, Multimídias para Dança (Audiovisual e Iluminação), Dança e Performance, 

http://www.spescoladedanca.org.br/
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Dramaturgia da Dança e Figurino da Dança. Espera-se selecionar candidatos, com formação 
consolidada, a partir de conhecimento adquirido também em circuitos formais ou informais 
da arte, educação e cultura, capaz de organizar, produzir e difundir conhecimento do campo, 
tendo tido experiência como professor(a), formador(a), educador(a), sendo especialmente 
desejável o seu exercício na investigação prática e/ou teórica dos temas que abordará. Para 
tanto deverá comprovar sua atuação específica como professor(a) e/ou formador(a)e/ou 
educador(a), apresentando documentação que ateste sua prática constante na área. 

 
2.4.1. A falta de titulação de graduação (bacharelado e/ ou licenciatura) será eliminatória. 

 
2.5. O profissional selecionado terá como atividade ministrar as aulas do curso, devendo, a partir 

de suas especificidades e experiências profissionais, organizar, apresentar, avaliar, discutir 
e dar acesso a conteúdo e materiais escritos, fotográficos, videográficos, registros de midias 
digitais e demonstrações de natureza prática, entre outros, a alunos selecionados para o 
componente regular da São Paulo Escola de Dança. 

 
2.6. O escopo teórico dos cursos regulares poderá ser consultado nos anexos I e II deste edital. 

 
2.7. A carga horária será de 22 (vinte e duas) horas semanais no ano de 2022, com aulas 

previstas de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e aos sábados das 10h às 12h.  
 

3. Do regime de contratação 
 
3.1. O regime de contratação será o da Consolidações das Leis do Trabalho - CLT. 

 
3.2. A remuneração mensal será de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 

 
3.3. A APD oferece aos seus empregados os benefícios especificados no item 6 de seu Plano de 

Cargos, Salários e Benefícios, com destaque para os seguintes: 
 

a. Assistência Médica / Odontológica; 
b. Auxílio-creche; 
c. Vale-transporte; 
d. Vale-Alimentação ou Refeição, atualmente no valor de R$ 616,00 (seiscentos e dezesseis 

reais) mensais; 
e. Seguro de Vida Coletivo. 

 
3.4. Condições de Participação 

 
3.5. A inscrição do candidato no processo seletivo implicará o conhecimento e a tácita aceitação 

das normas e condições estabelecidas no respectivo instrumento convocatório, bem como 
das regras do Manual de Recursos Humanos da APD. 

 
3.6. Não podem participar: 

 
a. aqueles declarados inidôneos para participar de seleções ou contratar com a APD ou com 

qualquer ente ou órgão público; 
b. aqueles que tenham demonstrado incapacidade administrativa, financeira ou técnica ou má 

conduta ética na execução de contrato com a APD ou a qualquer tempo; 
c. cônjuges ou parentes até o 3º grau de conselheiros e diretores da APD. 
d. conselheiros e diretores da APD. 
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4. Documentação exigida 
 
4.1. Os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos no ato da inscrição: 

 
a. Cédula de identidade (RG) e inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 
b. Comprovante de residência; 
c. Currículo completo e atualizado; 
d. Referência de atuação profissional; 
e. Proposta de uma lauda em torno do curso (conteúdo e metodologia) - Ver 

Anexo III; 
f. Portfólio autoral para os candidatos dos cursos regulares de FIGURINO 

PARA A DANÇA e MULTIMIDIAS PARA DANÇA. 
4.2. A ausência ou apresentação incompleta, incorreta, com rasuras ou com a validade expirada, 

de quaisquer documentos acarretará a inabilitação do candidato. Ao examinar as propostas 
e/ou a documentação, a APD poderá, a seu exclusivo critério e a qualquer momento do 
Processo de Seleção, solicitar esclarecimentos e documentos aos candidatos. 

 
5. Inscrições 

 
5.1. As inscrições para o Processo de Seleção deverão ser realizadas juntamente com os 

documentos para o e-mail: rh@spescoladedanca.org.br 
 
5.2. O prazo para inscrição encerra-se, impreterivelmente, às 23h59 (horário de Brasília) do dia 

11/05/2022. 
 

6. Processamento da seleção 
 
6.1. A seleção será constituída de TRÊS etapas: 

 
Etapa 1: Análise de CV, dos documentos enviados e da proposta do plano de ensino. A 
lista dos candidatos selecionados na “Etapa 1” será divulgada em 13/05/2022, juntamente 
com a convocação das entrevistas previstas na “Etapa 2”; 

 
Etapa 2: Entrevista, seguida de apresentação didática do plano de aula (ver estrutura no 
anexo III), em formato on-line, com duração de até 30 minutos, em horário a ser agendado 
entre os dias 16/05/2022 a 20/05/2022. 

 
Etapa 3. Divulgação do resultado dos selecionados na “Etapa 2” será divulgada em 
23/05/2022. 

 
 

7. Contrato 
 
7.1. O Contrato será firmado sob o regime celetista. 

 
7.2. Tendo em vista que a ASSOCIAÇÃO PRÓ-DANÇA é qualificada como Organização Social e 

que mantém contratos com a administração pública, esta pode vir a ser instada a divulgar 
informações relativas aos contratos de trabalhos por ela celebrados com seus empregados, 
em especial no que tange a nome do empregado, cargo, data de admissão e remuneração 
mensal bruta de contratação. 

 

mailto:rh@spescoladedanca.org.br
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7.3. O candidato, ao ingressar ao corpo de empregados da Associação Pró-Dança, não obterá 
estabilidade de qualquer forma, salvo nos casos expressos previstos em lei, no Regimento 
Interno e nas demais normas específicas da Associação Pró-Dança. 

 
8. Disposições gerais 

 
8.1. As informações dos processos de seleção, inclusive suas decisões, serão publicadas no 

site da São Paulo Escola de Dança (Arquivos Vagas Preenchidas - SPED 
(spescoladedanca.org.br)). 

 

8.1. A participação no processo seletivo gera, inclusive para o(s) candidato(s) que for(em) 
selecionado(s), apenas a expectativa de direito à contratação, sendo que a Associação Pró- 
Dança poderá deixar de convocá-lo(s) por razões supervenientes de conveniência, bem 
como poderá revogar o processo seletivo em qualquer etapa, sem que tais decisões 
impliquem, sob hipótese alguma, direito a qualquer ressarcimento por parte dos candidatos. 

 
8.4. Esclarecimentos acerca desta seleção poderão ser solicitados por escrito, via e-mail, para 

cursosregulares@spescoladedanca.org.br, em até 02 (dois) dias úteis antes do termo final 
de inscrição data de entrega das propostas, fazendo constar todos os dados do proponente, 
sendo as respostas divulgadas no site da São Paulo Escola de Dança – 
www.spescoladedanca.org.br. 

 
São Paulo, 29 de abril de 2022. 

https://www.spescoladedanca.org.br/lista/vagas-preenchidas/
https://www.spescoladedanca.org.br/lista/vagas-preenchidas/
mailto:cursosregulares@spescoladedanca.org.br
http://www.spescoladedanca.org.br/
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ANEXO I 
CURSOS REGULARES 

 
Cursos regulares: voltados para pessoas a partir dos 16 (dezesseis)anos de idade completo, com 
ensino médio completo ou em andamento, visando sua profissionalização nas artes coreográficas, 
em uma das seguintes áreas de interesse, que poderão ser alteradas ao longo do tempo, desde que 
para fins de atualização, guardando sempre a devida consonância com o escopo do Projeto: (i) Dança 
e Performance; (ii) Dramaturgia da Dança; (iii) Figurino para Dança; (iv) Multimídia e (v) Produção e 
Gestão Cultural. Com duração de 02 (dois) anos. 
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ANEXO II 
CONTEÚDO DOS CURSOS 

 
Dança e Performance: O curso de Dança e Performance pretende criar possibilidades corporais que 
ampliem e ajudem o processo de criação, exploração e organização do pensamento e do movimento, 
apresentando ferramentas que organizem os desejos coreográficos de cada intérprete. Essas 
ferramentas serão usadas pelo artista para criar suas composições a partir de temas relacionados a 
questões sociais, culturais, autobiográficas, comportamentais e cotidianas, como também à fisiologia 
e à anatomia do corpo. Será destinado à formação de dançarinos e criadores/intérpretes para 
atuarem em companhias de dança, núcleos artísticos e outras produções na área das artes cênicas. 
Para isso serão ministrados conteúdos voltados para o aprimoramento da consciência do corpo e do 
movimento, fundamentados no estudo do peso, apoios, equilíbrio, tônus muscular, eixo corporal, 
respiração, transferência de apoios. Como também o desenvolvimento da qualidade do movimento, 
intensão expressiva: dinâmicas, intensidades, amplitude do movimento corporal. 
As práticas devem buscar alternância entre vivências dirigidas e ateliês de pesquisa de movimento 
(improvisação, composição), desta forma, os estudantes serão convidados a desenvolver o domínio 
de técnicas de movimento corporal, como também sua capacidade de improvisar e compor. O 
trabalho de ateliê é essencialmente abordado como um caminho pedagógico para apreender a 
técnica. A improvisação e a composição coreográfica são partes integrantes da formação do 
dançarino contemporâneo. Além de conteúdos relacionados ao corpo e movimento, visando o 
desenvolvimento da consciência corporal e habilidades técnicas e expressivas do aprendiz, também 
devem ser propostos estudos sobre tempo - frase, ritmo e duração do movimento, estruturação do 
movimento no espaço, anatomia e fisiologia do movimento. Ainda devem ser propostas práticas nas 
quais o aprendiz adquira a capacidade de análise de um trabalho coreográfico, identificando diferentes 
qualidade de movimento e formas de expressão, como também, de expor suas ideias sobre o seu 
próprio trabalho. O curso pretende desenvolver a criatividade, a autonomia e a capacidade de  explorar 
e diversificar a linguagem pessoal, possibilitando que o aprendiz se aproprie de ferramentas que serão 
utilizadas para integrar o elenco de uma companhia de dança ou criar suas composições a partir de 
temas relacionados a questões sociais, culturais, comportamentais e cotidianas. 

 
 
Dramaturgia da Dança: Destina-se à formação de coreógrafos e profissionais para atuarem em 
companhias de dança, núcleos artísticos e outras produções na área das artes cênicas. Os conteúdos 
deverão ser compostos por teoria e prática dentro das linguagens de Coreografia, Direção, 
Dramaturgia e Sonoplastia em processos de criação para dança - habilidade de construir percursos, 
camadas de significado e ampliar o diálogo entre Dança e outras Linguagens Artísticas. Dramaturgia 
em Dança será desenvolvida basicamente em dois segmentos: o experimental e o teórico. 
Dentro do universo da Coreografia, a proposta deve oferecer a compreensão de diferentes métodos 
de composição coreográfica, incluindo experiências de criação em tempo real, partituras 
coreográficas, dança in situ. Também sobre a utilização de diferentes espaços cênicos: palco italiano, 
arena, site specific, vídeodança. Compreender os elementos da dança e sua organização na 
composição coreográfica, interações entre movimento, tempo, espaço e tecnologia. Uso de 
estratégias de composição, tais como, acumulação, justaposição, sequenciamento, 
complementaridade. 
O curso visa propor um universo de estudo que cria espaço para explorar os diversos elementos que 
compõem uma cena coreográfica, como exemplo, diferentes linguagens da dança, textos, sons, 
figurinos, objetos de cena. Deverá propor também, através de uma revisão histórica, reflexão sobre 
as escolas de dança cênica e suas formas de representação artística no contexto sócio, cultural e 
político da época, bem como apresentar manifestações da cultura popular brasileira, suas formas de 
expressão e significados. Com isso, estimular uma visão crítica sobre a dança como linguagem de 
comunicação.  
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Figurino da dança. Destina-se à formação de profissionais aptos para elaboração do "traje para a 
cena", podendo atuar em companhias e núcleos artísticos de dança, no teatro, ópera, musicais e 
outras áreas das artes cênicas. Deverá seguir em três segmentos: o teórico, o prático e o 
experimental. Nas aulas teóricas, deverá discutir conceitos e estética do traje, também aulas de 
história da moda e do figurino teatral, além da evolução da indústria têxtil. Deverá direcionar 
pesquisas dos grandes nomes do figurino teatral, nacionais e internacionais, além da relação do 
figurino com os períodos da história da arte. Nas aulas práticas, o enfoque será nas oficinas e ateliês, 
abordando os aspectos do corte, costura e modelagem. Moulage, experiências com materiais, 
experimentos com tecidos, papéis, realização de adereços relacionados ao figurino, maquiagem, 
cabelo, caracterização e design da aparência. 
O curso visa preparar um profissional apto a elaborar figurinos integrados às propostas artísticas de 
dançarinos e coreógrafos. Deverá promover a realização de experimentações para oferecer ao 
aprendiz a oportunidade de aferir os conhecimentos adquiridos em sala de aula, na cena real, no 
palco. Nestas cenas, poderão estar envolvidos estudantes das outras áreas dos cursos de formação. 

 
 
Multimídias para Dança (Audiovisual e Iluminação): Trata-se de uma formação interdisciplinar. 
Um dos propósitos do curso é unir tecnologia de ponta com o que existe de mais artesanal na maneira 
de usar a linguagem digital. Um curso abrangente e integrado que dará uma formação ampla, 
trazendo ao mercado profissionais prontos para codificar experiências em danças em diálogo com a 
linguagem digital. Destina-se a qualificar estudantes interessados nas áreas de multimídia que 
envolvem audiovisual e iluminação à dança, formando artistas capazes de propor estéticas em 
múltiplas linguagens, criando estímulos visuais e sonoros fazendo uso de recursos tecnológicos. Na 
sonoplastia deverá enfatizar conhecimentos ligados à comunicação pelo som visando à prática de 
criação e execução de trilhas sonoras. Os estudos teóricos e práticos devem envolver diferentes 
meios de produção de som, música, ruídos e corpo.  

 
 
Produção e gestão cultural: Destina-se à formação de produtores culturais para atuar na realização 
de projetos artísticos culturais para companhias ou núcleos de dança e outros grupos artísticos. Para 
isso, serão abordados conteúdos que desenvolvam a capacidade de organizar, planejar, orientar e 
acompanhar todas as fases de realização de um projeto (pré-produção/ produção/ pós-produção). 
Deverá apresentar, ainda, conteúdos relativos à criação e elaboração de projetos, captação de 
recursos, compreensão de editais de fomento. Desenvolver a habilidade de elaborar orçamentos e 
gerenciar serviços como iluminação, som, segurança, acomodação, alimentação, transporte. Como, 
também, organizar e gerenciar cronogramas, circulação de espetáculo, montagem e desmontagem. 
O curso visa suprir uma carência de profissionais capazes de entender e atender demandas 
artísticas, técnicas e operacionais, ajustando as áreas de criação à administração financeira e 
jurídica, e ainda estar atento às políticas públicas para a Cultura. 



 

ANEXO III 

Informações seleção dos professores 

cursos regulares Modelo Plano de Aula 

 
 
 

O tema do plano de aula deverá estar relacionado obrigatoriamente ao curso escolhido pelo 
candidato. (anexo II) 

O plano de aula deverá ter no máximo uma lauda e conter os seguintes elementos: 

1- Identificação 
[nome do candidato ou candidata/ qual o curso regular pretendido/ e-mail de contato] 

 
2- Objetivos 

 
3- Conteúdo 

 
4- Metodologia 

 
5- Recursos didáticos 

[são os materiais didáticos que você usará na sua aula para auxiliar no desenvolvimento 
da mesma e facilitar a relação ensino / aprendizagem. Ênfase nos recursos e tecnologias 
informacionais] 

 
6- Referências 

[ no mínimo tres referências] 
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