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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 08/18 

  

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, mantenedora do BALÉ DA CIDADE DE TAUBATÉ 

torna públicas as normas e procedimentos para a seleção de bolsistas bailarinos que integrarão a 
temporada de 2018 a 2020 do Balé da Cidade de Taubaté. 

I – DO OBJETO 

 1.1. Seleção de bolsistas para integrarem por um período de 24 (vinte e quatro) meses, 
compreendido de setembro de 2018 a setembro de 2020, podendo ser prorrogado por igual período.  

1.2 O Balé da Cidade de Taubaté tem por objetivo fomentar, aprimorar e dar acessibilidade ao campo 
da Dança Profissional na Cidade de Taubaté e região, reafirmando o seu papel transformador ao aplicar a 

Dança como elo entre a Cultura e a Sociedade, além de oferecer campo de trabalho para bailarinos. 

Promover a integração de Bailarinos e a população, por meio de uma produção consistente, profissional, de 
qualidade e alto nível técnico e artístico. Contribuir de forma intrínseca na formação de crianças, jovens e 

adultos, colocando-os em contato com sua identidade, com seu meio, com sua história, com sua realidade, 

identificando e entendendo seu papel e sua importância na sociedade enquanto cidadão crítico e consciente 
tendo como ferramenta primordial a arte da dança. 

II – DO PROCESSO SELETIVO 

 2.1 O processo seletivo dos bolsistas será classificatório e eliminatório, via banca examinadora e 
acontecerá em duas fases, sendo a primeira referente à análise documental e a última referente a avaliação 
técnica, através de prova prática. 

2.1.1 Na prova prática, a banca examinadora avaliará o conhecimento técnico e artístico dos 

participantes, através de audições individuais e coletivas. O candidato a bolsista deverá alcançar uma nota 

igual ou superior a 7,0 (sete) para ser aprovado. Após preenchidas as 15 vagas, os demais aprovados farão 
parte da lista de vagas de bolsistas bailarinos suplentes.  

2.1.2 O candidato deverá apresentar-se com no mínimo meia hora de antecedência vestido 
adequadamente para a prova de Ballet Clássico e Dança Contemporânea. 

 

III - DAS INSCRIÇÕES E PRAZOS 
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3.1 As inscrições serão gratuitas e os procedimentos para inscrição neste Edital estão 
disponibilizados no site da Prefeitura Municipal de Taubaté, no endereço www.taubate.sp.gov.br.  

 

       3.1.1. As inscrições em primeira seleção poderão ser efetuadas de 09/05/2018 a 22/06/18. 

 

       3.1.2. As inscrições em segunda seleção poderão ser efetuadas de 01/04/2019 a 02/05/2019. 

 

3. 2  As inscrições poderão ser realizadas da seguinte forma: 

 

3.2.1. Presencialmente: a documentação deverá ser entregue pessoalmente, na Secretaria de 

Turismo e Cultura, sito na Praça Cel. Vitoriano, 1 – Centro – Taubaté-SP, de segunda a sexta-feira, das 
08:00h as 18:00h. 

 

3.2.2. Via Correios: a documentação deverá ser encaminhada, em sua totalidade, com o seguinte 
endereçamento: 

“CHAMAMENTO PÚBLICO PARA INGRESSO DE BOLSISTAS NO BALÉ DA CIDADE DE TAUBATÉ 
TEMPORADA DE 2018/2020 - PRAÇA CORONEL VITORIANO, 1 – CENTRO 

TAUBATÉ-SP – CEP: 12020-020” 

3.3. Para a efetivação destas inscrições em primeira seleção é necessário que o recebimento da 
documentação aconteça até a data estipulada para a finalização das inscrições (dia 22/06/18), desta forma, 

documentações que forem postadas anteriormente a esta data, porém, recebidas posteriormente não serão 

consideradas. 

  3.3.1 Para efetivação de inscrições em segunda seleção, deve-se observar o prazo contido 
no item 3.1.2. 

3.4. Em todas as formas de inscrições acima mencionadas, deverá ser seguida rigorosamente a 
documentação indicada no capítulo seguinte deste Edital. 

3.5. Nenhum material entregue na inscrição será devolvido. 
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3.6. São condições para inscrição: 

3.6.1 Ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade; 

3.6.2 Ser brasileiro ou estrangeiro com situação regularizada no país; 

3.6.3 É vedada a participação de servidores da Prefeitura Municipal de Taubaté, bem como, de 

pessoas que tenham parentesco em linha reta ou colateral, ate 4º Grau com funcionários da Secretaria de 

Turismo e Cultura. 

3.7 A documentação deverá ser apresentada e entregue em envelope fechado na Secretaria de 
Turismo e Cultura da Prefeitura Municipal de Taubaté localizada na Praça Coronel Vitoriano n°1 – Centro – 

Taubaté/SP, contendo os seguintes documentos elencados abaixo: 

3.7.1. Ficha de inscrição preenchida, conforme Anexo I; 

3.7.2. Cópia do RG ou RNE/CIE, no caso de estrangeiros; 

3.7.3. Cópia do CPF; 

3.7.4. Cópia do comprovante de endereço no nome do candidato ou dos pais. O comprovante deverá 

estar em nome do candidato ou de seus pais (no caso de casa alugada, além do comprovante de residência 
deverá apresentar contrato de aluguel em nome do candidato ou dos pais; também serão aceitos 

comprovantes em nome de cônjuge, desde que seja encaminhada cópia da certidão de casamento) 

 

IV – DAS VAGAS 

 4.1 - O Balé da Cidade de Taubaté oferece 15 vagas para bolsistas bailarinos. 

 

V – DA CARGA HORÁRIA 

 5.1. A carga horária dos bolsistas será de 40 horas semanais dividas em: 

5.1.1. 6 (seis) horas de ensaios diários de acordo com as normas da categoria, totalizando 30 (trinta) 

horas semanais;  

5.1.1.2. 10 (dez) horas restantes para preenchimento com aulas de técnicas variadas de dança, 

montagens coreográficas, apresentações, viagens e ensaios em finais de semana (os quais serão 
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divulgados oportunamente) bem como, participação nos projetos sociais do Balé da Cidade de Taubaté 
(como “Artistas do Futuro”).  

5.2. Os ensaios diários aconteceram de segunda-feira à sexta-feira das 9h00 às 15h00 na sede atual 
do Balé da Cidade de Taubaté localizado na Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura Municipal de 

Taubaté, sito Praça Coronel Vitoriano, 01, Centro, Taubaté/SP. 

5.3. As apresentações ou serviços à comunidade (oficinas recreativas de dança) poderão acontecer 

em Teatros, quadras, espaços públicos, ruas, que apresentem as condições mínimas necessárias para o 
desenvolvimento das mesmas. 

VI – DO AUXÍLIO FINANCEIRO 

 6.1 - Os aprovados no processo seletivo para bolsista bailarino do Balé da Cidade de Taubaté 

receberão auxílio financeiro, concedido a título de ajuda de custo, no período de 24 meses (em se tratando 
de primeira seleção) a partir da admissão podendo ser prorrogado por igual período, no valor de R$1.200,00 

(mil e duzentos reais) líquidos mensais. 

  6.1.1 - A participação enquanto bolsista bailarino no Balé da Cidade de Taubaté não gera, 

em hipótese alguma, vínculo de trabalho com a Administração Pública. 

 

VII – DAS AVALIAÇÕES E PONTUAÇÕES 

 7.1. A avaliação do candidato à vaga de bolsista bailarino no Balé da Cidade de Taubaté será feito 

com a demonstração em: 

7.1.2. Técnica clássica; 

7.1.3. Técnica contemporânea; 

7.1.4 Sequências coreográficas do repertório do Balé da Cidade de Taubaté. 

7.2. Os itens que serão avaliados pelos jurados serão:  

7.2.1. MUSICALIDADE 

7.2.2. HABILIDADES TÉCNICAS 

7.2.3. CAPACIDADE DE CONCENTRAÇÃO E MEMORIZAÇÃO 
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7.2.4. POSTURA E CONDICIONAMENTO FÍSICO 

7.2.5. CAPACIDADE DE TRABALHAR EM SOLO E CONJUNTO 

7.3.  A nota mínima para aprovação será de 7 (sete) pontos. Os candidatos que tirarem nota inferior a 

7 (sete) serão desclassificados. 

7.4. Cada item terá valor de 2 pontos máximos. As pontuações poderão ser em frações (ex: 0,5; 1,5). 

7.5. Cada avaliador deverá indicar sua pontuação em Ficha de Avaliação específica, conforme Anexo 

II. A pontuação geral, gerada por cada avaliador, será somada às pontuações dos demais avaliadores em 
uma Ficha de Pontuação Geral, conforme Anexo III, onde será gerada a Média Geral do candidato, que 

será de 0 a 10 pontos. 

7.6. Se o candidato tiver nota zero em algum item de algum jurado será DESCLASSIFICADO. 

7.7. Como critério de desempate serão consideradas melhores notas dos itens na seguinte ordem: 

1º - Habilidade tecnica; 

2º - Postura e condicionamento Físico;  

3º - Capacidade de concentração e memorização; 

4º - Musicalidade; 

5º - Capacidade de concentração e memorização. 

 

7.8. Permanecendo o empate será dada preferência ao candidato que residir em Taubaté-SP. Se 

ainda houver empate, será realizado sorteio. 

7.9. A Comissão de Análise e Avaliação é soberana quanto ao mérito de suas decisões. 

7.10. Das decisões da Comissão de Avaliação, caberão recursos no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
contados da publicação do resultado na imprensa oficial, que deverão ser apreciados e decididos em igual 
prazo.  

7.11. Os recursos deverão ser entregues na Secretaria de Turismo e Cultura, sito à Praça Coronel 

Vitoriano, nº 1 – Centro – Taubaté/SP. 
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VIII- DOS APROVADOS 

8.1. A listagem com o nome dos aprovados no processo seletivo será publicada em 

Diário Oficial no dia 25 de julho de 2018- 1ºSeleção  e 24 de Maio de 2019- 2ºSeleção.  

8.2. Os aprovados no processo seletivo para bolsista bailarino do Balé da Cidade de Taubaté - 

receberão uma bolsa-auxílio, concedida a título de custo, no período de 24 meses (em se tratando de 

primeira seleção) no valor de R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais líquidos) mensais. 

8.3. É prevista uma agenda com programas distintos a serem cumpridos pelos bolsistas, que serão 
preparados durantes os ensaios semanais.·. 

8.4. Todos os bolsistas registrarão presença em lista específica em todos os ensaios e/ou aulas de 
técnicas variadas de dança e/ou montagens coreográficas, e/ou apresentações e/ou viagens e/ou ensaios 

em finais de semana e/ou participação nos projetos sociais do Balé da Cidade de Taubaté (como “Artistas 

do Futuro”).  

8.5. A ausência em ensaios e/ou aulas de técnicas variadas de dança e/ou montagens coreográficas, 

e/ou apresentações e/ou viagens e/ou ensaios em finais de semana e/ou participação nos projetos sociais 
do Balé da Cidade de Taubaté (como “Artistas do Futuro”) somente serão consideradas justificadas em 

caso de doença do bolsista ou doença e/ou  falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmãos e 

sogros; (com apresentação do atestado médico e de óbito, respectivamente) e em casos de intimação 
judicial ou similar, desde que comprovados.                 

8.6. O prazo para a apresentação dos documentos do item 9.5. é de, no máximo, 48 horas, salvo em 
casos mais graves (p. ex. acidente que impossibilite transitoriamente o bolsista de se locomover ou exprimir 

sua vontade, ou outra causa impeditiva válida). 

8.7. No caso de falta não justificada a um ensaio e/ou aula de técnicas variadas de dança e/ou 

montagens coreográficas, e/ou apresentação e/ou viagem e/ou ensaio em final de semana e/ou participação 
nos projetos sociais do Balé da Cidade de Taubaté (como “Artistas do Futuro), este(s) será(ão) 

descontado(s) da bolsa auxílio mensal. 

8.8. Atrasos com mais de 30 (trinta) minutos do início dos ensaios e/ou aulas de técnicas variadas de 

dança e/ou montagens coreográficas, e/ou apresentações e/ou viagens e/ou ensaios em finais de semana 

e/ou participação nos projetos sociais do Balé da Cidade de Taubaté (como “Artistas do Futuro”) serão 
considerados como falta não justificada. Não serão aceitas saídas antecipadas dos compromissos 

anteriormente mencionados. 
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8.9. Os descontos decorrentes de faltas não justificadas levarão em conta o número de 
compromissos (somatória de ensaio e/ou aula de técnicas variadas de dança e/ou montagens 
coreográficas, e/ou apresentação e/ou viagem e/ou ensaio em final de semana e/ou participação nos 

projetos sociais do Balé da Cidade de Taubaté (como “Artistas do Futuro) do Balé da Cidade de Taubaté 
para o mês em questão. O valor total da bolsa será dividido por este número de compromissos e 

descontado o valor correspondente às faltas existentes do bolsista. 

8.10. 04 (quatro) faltas não consecutivas injustificadas por mês acarretarão no desligamento da vaga 
bolsa-auxílio. 

8.11. O não cumprimento das diretrizes gerais e especificações normativas do regimento interno 

(como, descuido do patrimônio e bens materiais do Balé da Cidade de Taubaté, compreendendo barras 
móveis, linóleo, aparelhos de som, assim como: figurinos, acessórios, adereços cênicos, cenários e etc; 

descuido na manutenção da forma física e estética e condicionamento físico) acarretará em advertência 
oficial por escrito, sendo que 03 (três) advertências poderão acarretar no DESLIGAMENTO do bolsista 

bailarino, sendo assegurado a este o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela 
inerentes. 

8.12. A participação no BALÉ DA CIDADE DE TAUBATÉ não gera, em hipótese alguma, vínculo de 

trabalho com a Administração Pública.  

8.13. Os selecionados cedem os direitos de uso de imagem e voz para a divulgação do BALÉ DA 

CIDADE DE TAUBATÉ por mídias, em geral, com instrumentos de divulgação para Prefeitura Municipal. 

8.14. O BALÉ DA CIDADE DE TAUBATÉ não se responsabilizará por despesas pessoais  

dos selecionados durante os ensaios, tais como transporte, alimentação, entre outras. 

IX– DA BANCA EXAMINADORA 

 9.1. Caberá a banca examinadora, intitulada Comissão de Análise e Avaliação, composta em sua 
maioria por servidores da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, a análise dos documentos exigidos 

neste edital. 

9.1.1. A Comissão será composta por 07 (sete) membros divididos em dois grupos, a saber: 

9.1.1.1. Análise documental, composta por 3 (três) servidores; 
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9.1.1.2. Análise técnica, composta por 4 (quatro) servidores, sendo 3 (três) Aplicadores de Técnicas 
de notório saber técnico e cujos nomes serão publicados posteriormente por meio de portaria do Secretário 
de Turismo e Cultura.  

X – DA PROVA PRÁTICA 

 10.1 A avaliação do candidato à vaga de bolsista no Balé da Cidade de Taubaté acontecerá através 
de prova prática presencial onde serão demonstradas as habilidades técnicas e artísticas do candidato. 

10.2 A prova prática acontecerá nos dias 18 e 19 de julho 2018, das 10 horas às 18 horas, na 

Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura Municipal de Taubaté localizada na Praça Coronel Vitoriano 

n° 1 - Centro - Taubaté/SP.  

10.3 A lista dos inscritos com a data e os horários específicos para a realização da audição de 

cada candidato será publicada no site da Prefeitura Municipal de Taubaté, www.taubate.sp.gov.br, no dia 11 
de Julho de 2018. Em hipótese alguma haverá troca de horários das audições entre candidatos. 

10.4 A prova prática será realizada pontualmente, seguindo o cronograma publicado no site. O 

mesmo deverá comparecer ao local da prova, com antecedência mínima de 30 minutos. Deverá trazer 

comprovante de identidade com foto. 

10.4.1 Não será admitido, para a realização da prova prática, o candidato que se apresentar sem o 

documento com foto. 

10.4.2. Não haverá sob nenhuma hipótese a possibilidade de segunda chamada. 

10.5. O não comparecimento, atraso ou falha em cumprir as exigências aqui publicadas, implicará na 

DESCLASSIFICAÇÃO do bolsista candidato no processo seletivo. 

 

XI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

11.1. Será considerada suspensa as atividades do Balé da Cidade, nos dias compreendidos  

entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, sem prejuízos dos valores recebidos a título de bolsa-auxílio. 

11.2. Os aprovados no presente processo deverão comparecer a Secretaria de Turismo e  
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Cultura, no endereço e horário estipulado no item 3.2, até o prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, para 
ciência e comunicação quanto a posterior apresentação de conta corrente em seu nome aberto  junto ao 
Banco credenciado da Prefeitura de Taubaté, a ser informado ulteriormente. 

11.2.1. O não comparecimento no prazo estipulado no item 10.2 caracterizará DESCLASSIFICAÇÃO 

do candidato. 

11.3. O candidato bolsista aprovado será chamado a participar do Balé da Cidade de Taubaté de 

acordo com a classificação final e o número de vagas, para cumprir a temporada que se estenderá de 
setembro de 2018 a setembro de 2020. 

11.4. Caso o candidato bolsista alcance nota de aprovação e não seja convocado, devido ao limite de 
vagas, o mesmo entrará para a lista de suplentes e poderá ser requisitado posteriormente. 

11.4.1. O processo seletivo dos bolsistas terá uma segunda seleção que será aberta a partir de abril 
de 2019, sendo que o objetivo da mesma é classificar candidatos para comporem as vagas que, 

ocasionalmente, não tenham sido ocupadas na primeira seleção, bem como completar a listagem de 

classificados a suplentes que foi iniciada na primeira seleção. 

11.4.1.3 A listagem de classificados suplentes será formada primeiramente pelos que foram 
classificados na primeira seleção e, após estes, pelos que foram classificados na segunda seleção. 

Portanto, seguirá esta ordem para eventuais convocações. 

 11.4.2. Os candidatos eliminados na primeira seleção poderão, sem qualquer impedimento, se 
candidatarem para a segunda seleção.  

11.4.3. Os candidatos classificados e convocados a ocupar vagas na primeira seleção e que, 

porventura, forem desligados (por motivos de falta e/ou descumprimento do edital) não poderão em 

hipótese alguma se candidatar para a segunda seleção. 

11.5. O preenchimento e envio da ficha de inscrição para este processo seletivo determina, por parte 
do candidato, conhecimento, concordância e aceitação de todas as regras que o direcionam. 

11.6. Os casos omissos serão apreciados e resolvidos pela Comissão Examinadora instituída por 
portaria. 

        11.7. Esclarecimentos, dúvidas, Recursos e Decisões terão disponibilização no site 
www.taubate.sp.gov.br das perguntas, respostas e demais esclarecimentos com comunicação nesse 

sentido efetuada no Diário Oficial do Município deTaubaté.                    
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Taubaté 03 de Maio de 2018. 

 

José Bernardo Ortiz Monteiro Júnior 

Prefeito Municipal 
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(ANEXO I) 

 

Processo Seletivo Bolsista- Balé da Cidade de Taubaté. 

Ficha de Inscrição 

 

 

Nome completo:_________________________________________________________ 

RG:________________________CPF: ___________________________ 

Nacionalidade: _____________________ Data de Nascimento:___________________ 

Endereço: ______________________________________________________________ 

Número:_________________Complemento: ___________________ 

Bairro: ________________________________ 

Cidade:________________ UF:___ CEP: ________________________________ 

Tels. – Res.:_________________ Celular:______________ Operadora: _________ 

Email: ___________________________________________________ 

 

 

Breve currículo (descrever formação acadêmica e atividades em dança do candidato). 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO II 

 

Processo Seletivo – BALÉ DA CIDADE DE TAUBATÉ 

 

Ficha de Avaliação 

 

 

Candidato  

 

AVALIAÇÃO 

Item Regular Bom Satisfatório Muito bom 

a) Musicalidade; 0,5 1,0 1,5 2,0 

b) Habilidades técnicas; 0,5 1,0 1,5 2,0 

c) Capacidade de concentração e 

memorização; 

0,5 1,0 1,5 2,0 

d) Postura e condicionamento físico; 0,5 1,0 1,5 2,0 

e) Capacidade de trabalhar em solo e 
conjunto; 

0,5 1,0 1,5 2,0 

Pontuação Geral  

 

Avaliador  

Assinatura  

Data  
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ANEXO III 

Processo Seletivo – BALÉ DA CIDADE DE TAUBATÉ - Ficha de Pontuação Geral 

Candidato  

 

Avaliador Pontuação 

  

  

  

  

Somatória das Pontuações  

Média Geral do Candidato  

 

Avaliador  

Assinatura  

Avaliador  

Assinatura  

Avaliador  

Assinatura  

Avaliador  

Assinatura  

Data  
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ANEXO IV 

Processo Seletivo – BALÉ DA CIDADE DE TAUBATÉ 

Cronograma Geral 

 

 

 

Primeira seleção 

 

Segunda Seleção 

 

Período de Inscrições 

 

De 09/05/18 a 22/06/18 

 

De 01/04/19 a 02/05/19  

 

Análise documental 

 

De 26 a 28 de junho 2018 

   

 De 07 a 09 de maio de 2019  

 

 

Divulgação dos aprovados na Análise 
documental 

 

 

 02 de julho 2018 

 

 

14 de maio de 2019 

 

Divulgação da listagem dos candidatos 
com a data e os horários específicos 
para a realização da audição de cada 
candidato. 

 

 

 11 de julho 2018  

 

 

17 de maio de 2019 

 

Prova prática 

 

18 e 19 de julho 2018 

 

21 e 22 de maio de 2019 

 

Divulgação dos aprovados 

 

 25 de julho 2018 

 

24 de maio de 2019 

 

 

 


