
 
 

 
 
 
 
 

CONVOCATÓRIA 
 
 

EDITAL DE BOLSAS - 2021 
do Ponto de Cultura / eMGI ARARUAMA - RJ 

Para ALUNA(O) BOLSISTA  
EM CURSOS / OFICINAS DE ARTE  

 
 
 

O eMGI - (espaço Multicultural Gene Insanno), num processo de inclusão, visando levar arte e 

cultura para todes, lança edital de bolsas para quem tiver interesse em cursar aula de TEATRO, 

DANÇA, MÚSICA, CAPOEIRA, ARTESANATO e outras artes afins, no eMGI, na sua 

programação do ano corrente, no Ponto de Cultura. As inscrições ficarão abertas de 05 de julho 

2021 até 31 de julho de 2021. 

O eMGI é PONTO DE CULTURA Estadual chancelado pelo Governo Federal. É associação sem 

fins lucrativos, CNPJ 06990705/0001-80, e tem o objetivo apoiar a comunidade local e difundir arte 

e cultura no município de Araruama e municípios vizinhos (Saquarema, Iguaba, São Pedro da 

Aldeia, Bacaxá, Cabo Frio, entre outros) e capital. O espaço possui um teatro de bolso, oficina de 

marcenaria, cozinha comunitária e espaço de convivência. Fica localizado na Rua Coronel Doring, 

no 71, Salina Branca, Centro/Araruama.  

1. DA FINALIDADE  

1.1. Constitui objeto desta convocatória: 

A) A realização de processo seletivo para aluna(o)s bolsistas que desejem realizar aulas regulares 

ou oficinas esporádicas no campo das artes, e apresentem disponibilidade para realizar contra-

partidas sociais e artísticas junto ao Espaço Multicultural Gene Insanno,  dentro dos horários e 

dias disponibilizados pelo eMGI, com a finalidade de difusão de arte e cultura e da produção 

artística do município e comunidade. 

2. DAS AULAS DISPONÍVEIS  

2.1. As bolsas referentes a esta convocatória serão disponibilizadas conforme os cursos /oficinas 

oferecido de acordo com os horários disponíveis entre os meses de  agosto a novembro de 2021; A 

lista de cursos  oferecidos está no site www.geneinsanno.com; 



3. DO PROPONENTE  

3.1. - Poderão participar desta convocatória: Pessoa Física maior de 18 anos, ou emancipada, 

estabelecida ou domiciliada no Brasil, que deverá comprovar hipossuficiência (renda familiar até 

dois salários mínimos), mediante apresentação de documentação; 

Parágrafo Único – Pais e responsáveis poderão inscrever seus filhos e  afins, desde que os mesmos 

arquem com as contrapartidas descritas nesse edital; 

4. CONTRAPARTIDAS  

4.1 – O eMGI se compromete a ceder  Bolsas integrais (100%) para cursos ou oficinas de TEA-

TRO, DANÇA, MÚSICA, CAPOEIRA ou ARTESANATO, até a conclusão dos mesmos em 2021. 

Custos com deslocamento, alimentação, vestimenta e material não estão inclusos. 

4.2 -  Em contrapartida ao recebimento da bolsa a proponente se disponibiliza a realizar trabalho em 

permuta voluntária no Ponto de Cultura em um período (manhã, tarde ou noite) 1 vez por semana, 

fora do horário do seu curso. A contrapartida pode ser em um dos formatos a seguir: 

a) Divulgar online ou presencialmente os eventos, cursos e oficinas do Ponto de Cultura; 

b) Ajudar na limpeza, organização, catalogação, vendas, e outras atividades no espaço do 

eMGI; 

c) Criar conteúdos em celular para redes sociais (vídeos, fotos, divulgações, chamadas, 

convites, entre outros); 

d) Ajudar o professor do curso/oficina com cadastro dos alunos, cobrança das mensalidades, 

emissão de recibos,  confecção de materiais para aulas, organização dos materiais das aulas, 

cuidar de luz, som, ar condicionado, abertura e fechamento das salas/ambientes de trabalho; 

e) Digitação de textos / tabelas, impressão de documentos e xerox junto ao escritório do eMGI. 

5. DAS INSCRIÇÕES  

a) As inscrições deverão ser realizadas no período de 05 de julho de 2021 até 31 de julho de 2021 

online, através do formulário disponibilizado na plataforma Google Formulários 

https://forms.gle/aZr4a3EKtrXxLo5g8 

b) Também serão aceitas as inscrições efetivadas por via postal, enviadas por meio de Sedex com 

Aviso de Recebimento (A.R.), e recebidas em mãos no próprio EM GENE INSANNO, de 2a a 6a 

feira (agendar pelo whtasapp do eMGI) até 31 de julho de 2021, data limite para inscrições, não 

sendo aceitas aquelas que chegarem após essa data, mesmo que postadas anteriormente.  



 

c) As inscrições deverão ser encaminhadas ao endereço abaixo, com as seguintes informações: 

Destinatário: 

ESPAÇO MULTICULTURAL GENE INSANNO/ ARARUAMA Convocatória para Aluna(o) 

Bolsista – 2021 

Rua Coronel Doring, 71 - SALINA BRANCA 

CEP: 28970-000  

1 - Nome, endereço, telefone, e-mail e cópia da identidade e CPF 

2 – Declaração de hipossuficiencia (renda familiar até dois salários mínimos); 

3 – Comprovante de residência; 

4 – Curso qual deseja concorrer a bolsa; 

5 – Termo de contrapartida assinado pelo proponente ou responsável em caso de menor. 

6. DA SELEÇÃO e DO CRONOGRAMA  

6.1 - As propostas inscritas serão avaliadas em etapas, conforme descrição a seguir:  

A)  Primeira etapa - Análise Preliminar (eliminatória): consiste na análise das inscrições e 

triagem dos documentos anexados (propostas sem documentação serão inabilitadas) ; 

B) Segunda etapa – Escolha dos bolsistas segundo os critérios abaixo: 

- Hipossuficiencia (renda familiar até dois salários mínimos); 

- Localização da moradia, dando preferencia para moradores de Araruama; 

- Ser estudante prioritariamente de escola pública (nível básico, médio ou superior); 

    - Ter disponibilidade para realizar contrapartida voluntária junto ao Ponto de Cultura; 

C) Terceira etapa – Resultado final que serão divulgados no portal www.geneinsanno.com - e 

estarão disponíveis a partir do dia 10 de agosto de 2021.  

7. RESTRIÇÕES SANITÁRIAS 

7.1 - Em caso de agravamento da pandemia e a permanência de isolamento social com possiveis 

restrições das atividades artísticas no eMGI, os cursos poderão ser desenvolvidos remotamente, ou 

adiados caso haja necessidade. 



7.2 – No caso dos cursos presenciais, é obrigatório o uso de máscara, higienização das mãos e 

calçados e distanciamento social compatível com a atividade realizada, podendo ser exigido 

comprovante de vacina de COVID-19, se necessário; 

8. DA ASSINATURA DO CONTRATO  

8.1. Os proponentes selecionados deverão comparecer no Ponto de Cultura, na Rua Coronel Doring, 

71 - Salina Branca - Araruama RJ, de segunda a sexa feira (agendar pelo whtasapp do eMGI) ou 

enviar os contratos de compromisso ASSINADOS (DIGITALMENTE) até dia 15 de agosto de 

2021. Caso esse procedimento não seja realizado, serão convocadas as suplentes. 

12. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS  

12.6. A presente convocatória e seus anexos ficarão à disposição dos interessados no portal 

www.geneinsanno.com.  

12.7. Informações e outros esclarecimentos poderão ser obtidos através do e-mail 

geneinsanno@gmail.com ou pelos contatos: 

(22) 9 9282 84 33 – eMGI (telefone e whatsapp) 

(22) 9 8117 3512 – Gene Insanno Cia de Teatro (telefone e whatsapp) 

(21) 9 8648 8486 – Anilia Francisca ( diretora artistica e gestora - telefone e whatsapp) 

Araruama, 05/julho/2021 

 

______________________________ 

LEONARDO PINTO SILVA 

Diretor Geral - Gene Insanno Companhia de Teatro  

 

___________________________________ 

ANILIA FRANCISCA MÉRCIO DA SILVEIRA 

Produção Elaborativa e Gestão eMGI 


