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O GRUPO EMPRESARIAL CENA HUM através da Academia Cena Hum- Área de Produção Cênica e Criação 

Técnica, torna pública a abertura do Edital nº 10/2019, para preenchimento de vagas para Estágio 

Obrigatório, em conformidade com a Lei 11.788/2008, de 25 de setembro de 2008, que visa proporcionar 

experiência, vivência e pesquisa em estudos direcionados e relacionados à área de Produção Cênica e 

Criações Técnicas Artísticas. 

. 

1. VAGAS 

Serão ofertadas 22 vagas de Estágio Obrigatório, para desenvolvimento de atividades acadêmicas, visando o 

desenvolvimento de atividades de estudo e pesquisa na área de Produção Cênica e Criação Técnica em 

Espetáculos dos Cursos Livres da Academia Cena Hum, com carga horária mínima de 60 horas, a serem 

desenvolvidas ao longo de todo processo de criação artística até a apresentação na 48º MOSTRA 

MULTIARTES CENA HUM, que acontecerá no período do dia 06 de junho a 07 de julho de 2019. 

 

2. INSCRIÇÕES 

2.1 Para efetuar a inscrição, o(a) estagiário(a) deverá preencher a Ficha de Inscrição que poderá ser acessada 

no site www.cenahum.com.br, ou na secretaria da Academia Cena Hum e enviá-la até o dia 20 de abril de 

2019 para o e-mail jose.bergossi@cenahum.com.br. 

 

3. REQUISITOS 

1.1 Estar regularmente matriculada(o) em Instituição de Ensino Superior cujo curso e período requeira 

realização de Estágio Obrigatório.  

1.2 Possuir disponibilidade para atender às reuniões quinzenais que acontecem às quintas-feiras das 

14h às 17h e ao horário aprovado pela supervisão para o acompanhamento da(s) turma(s) nos dias 

descritos abaixo, assim como disponíveis na Ficha de Inscrição, conforme escolha do estagiário e 

aprovação da Supervisão de Campo de Estágio. 

1.3 Horários para acompanhamento nas turmas dos Cursos Livres, disponíveis para   escolha: 

Sextas-feiras | 14h às 17h 
Sábados | 9h às 12h 
Sábados | 14h às 17h 

 

4. ATIVIDADES E ATRIBUIÇÕES 

4.1 Desenvolvimento de uma ou mais atividades, das 05 propostas abaixo relacionadas, que estejam 

em conformidade com o Plano de Estágio desenvolvido junto à universidade a qual pertence, e que 

contemple habilidade nas áreas ofertadas que estarão sob a supervisão e aprovação do professor 

supervisor José Bergossi: 

a) Produção executiva: organização de cronograma, reuniões e providências com equipe de criação; 

b) Confecção de figurino e adereços: pesquisa no acervo de figurinos da Academia Cena Hum, 

ajustes de tamanhos e confecção de materiais; 

c) Confecção de cenografia e adereços: pesquisa no acervo de cenografia e adereços da Academia 

Cena Hum, providências e confecção de materiais; 

d) Criação de Campanha Publicitária: criação de peças de divulgação para a campanha da 48ª Mostra 

MultiArtes Cena Hum, como site, e-mail marketing, cartazes A3, banner físico e digital, ações nas 

redes sociais, entre outros meios de comunicação. 
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 4.2 Elaboração e apresentação de um relato teórico-crítico sobre o processo individual da Produção 

Cênica e/ou Criação Técnica dos espetáculos acompanhados. 

 

5. PROCESSO DE SELEÇÃO 

5.1 A seleção será realizada pelo Coordenador de Área de Produção Cênica e Criação 

Técnica/professor supervisor de Campo de Estágio da Academia Cena Hum, segundo os critérios 

abaixo, na seguinte ordem: 

a) Área de estudo/ Plano de Estágio do estagiário; 

b) Avaliação de minicurrículo comprovado do candidato; 

c) Disponibilidade de cumprimento dos horários propostos neste edital; 

5.2 O resultado será divulgado, no endereço www.cenahum.com.br e por e-mail, no 

dia 22 de abril de 2019. 

5.3 A data de início das atividades acadêmicas será no dia 25 de abril de 2019 (quinta- feira), das 

14h às 17h. 

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 Ressaltamos que, a atividade proposta por este edital não representa vínculo empregatício, 

segundo a Lei 11.788/2008, de 25 de setembro de 2008, nem gera obrigações de natureza 

trabalhista, previdenciária ou afim, por se tratar de uma atividade acadêmica universitária, 

objetivando apenas e unicamente proporcionar experiência, vivência e pesquisa em estudos 

direcionados à Área de Produção Cênica e Criações Técnicas Artísticas; 

6.2 Dúvidas e informações poderão ser solucionadas com o professor supervisor José Bergossi 

por e-mail: jose.bergossi@cenahum.com.br. 

6.3 Casos excepcionais ou omissos neste edital serão resolvidos pela Coordenação de Área em 

conjunto com a Coordenação Acadêmica e/ou Direção Geral; 

 

 

Curitiba, 10 de abril de 2019. 

 

 

 

 

Prof. Esp. José Bergossi 

Coordenador de Área Produção Cênica 

e Coordenação AcadêmicaCriações Técnicas.                                                                                                    

Academia Cena Hum 

 

     Glayson Cintra 

Coordenação Acadêmica  

Academia Cena Hum 

 

 

 

George Sada  

Direção Geral 

Academia Cena Hum e 

Grupo Empresarial Cena Hum
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REGULAMENTA O PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO EM 

PRODUÇÃO CÊNICA E CRIAÇÃO TÉCNICA 

 
 


