
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

EDITAL Nº 01/2021 

BALÉ MUNICIPAL DE SURUBIM  

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Secretaria de 

Educação e Cultura, estará recebendo inscrições para seleção de 

bailarinos/bailarinas para integrar o BALÉ MUNICIPAL DE SURUBIM; nos dias 

15, 16 e 19 de julho de 2021, na Secretaria de Educação e Cultura, na Avenida 

Oscar Loureiro s-n, Cabaceira, Surubim, das 9h às 12h. 

 

1- OBJETIVOS 

 

1.1 O Balé Municipal de Surubim visa oferecer acesso à Cultura, por meio do 

estímulo à criação artística, democratização das condições de produção, 

oferta de formação e revelação de talentos na área das artes cênicas como 

dança e teatro.  

1.2 O Balé Municipal de Surubim será composto por até 20 (vinte) 

bailarinos/bailarinas, sendo estudantes matriculados nas redes municipal, 

estadual ou particular do município de Surubim.  

1.3 O Balé Municipal de Surubim pretende realizar a montagem de coreografias 

inéditas, no estilo popular e diversos outros estilos de dança para circular 

pelo município e cidades vizinhas, atingindo públicos de diferentes locais, 

sempre com acesso gratuito. 

1.4 Outras montagens, adaptações e/ou atividades relacionadas à difusão e 

divulgação dos trabalhos do Balé Municipal de Surubim, tais como: 

workshop, oficinas, promoção de debates, envolvimento em atividades 

culturais promovidas no município podem ocorrer durante a temporada. 

 

2-  INSCRIÇÕES: 

2.1 As inscrições serão feitas nos dias 15, 16 e 19 de julho de 2021 na Secretaria 

de Educação e Cultura s-n, Cabaceira, Surubim das 9h às 12h com o 

preenchimento da ficha de inscrição conforme ANEXO 1 deste edital 

2.2 Os inscritos devem ter idade mínima de 14 (quatorze) anos e ser estudante 

das redes municipal, estadual ou particular de ensino de Surubim. Caso as vagas 

não sejam completadas, poderá ser preenchida por outros inscritos que tenham 

a idade mínima de acordo com este edital.  

2.3 A ficha de inscrição deverá ser assinada pelos pais e-ou responsáveis 

daqueles que tiverem idade inferior a 18 anos.  

2.4 Os selecionados e seus responsáveis, deverão assinar o termo de 

compromisso de acordo com o ANEXO 2 deste edital.   

 



     3- SELEÇÃO 

3.1 A seleção ocorrerá de acordo com o desenvolvimento observado pelos 

coreógrafos do Balé Municipal de Surubim, na participação dos inscritos, em 

duas oficinas ministradas pelos coreógrafos.  

3.2 Entrevista: serão realizadas entrevistas individualmente com os candidatos, 

onde será verificada a disponibilidade de tempo, a afinidade com o Balé 

Municipal e demais dúvidas que possam surgir durante o processo seletivo, seja 

por parte dos coreógrafos ou dos candidatos 

3.3 Os interessados em integrar o Balé Municipal de Surubim, deverão, 

necessariamente, cumprir todas as etapas do processo seletivo; 

3.4 Serão selecionados até 20 (vinte) integrantes para o Balé Municipal de 

Surubim 

 

4- CALENDÁRIO 

 

4.1 O processo de inscrição, seleção, divulgação dos selecionados, bem como 

as atividades citadas neste Edital obedecerão ao calendário a seguir 

especificado: 

DESCRIÇÃO PERÍODO 

Publicação do Edital 14 de julho  

Inscrições 15, 16 e 19 de julho 

Entrevistas e oficinas  20 e 22 de julho 

Resultado dos selecionados 26 de julho 

Atenção: Este calendário poderá ser modificado a critério da Secretaria 

de Educação e Cultura 

 

5- DÚVIDAS 

5.1 Os casos omissos relativos a este Edital serão resolvidos pela Secretaria de 

Educação e Cultura. 

Telefone: 81 9.8284-2597 

 

 

_______________________________________________________________

Mariana Aguiar 

(Diretora de Cultura) 

_______________________________________________________________ 

Aucimere Cabral  

(Secretária de Educação e Cultura) 



ANEXO 1 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

BALÉ MUNICIPAL DE SURUBIM  

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Nome: 

Escola:                                                                                  Série: 

Naturalidade:  Data de Nascimento: 
 

Idade:  

Endereço: 

Cidade:  Bairro:  

Celular:  Email:  

 
Já teve alguma experiência com a dança¿        (    )Sim           (    )Não 
Se sim, relate: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outras habilidades artísticas:   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(Candidato) 

 

(Responsável) 

 

Surubim, _____ de julho de 2021 



ANEXO 2 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

BALÉ MUNICIPAL DE SURUBIM  

 

TERMO DE COMPROMISSO-SELECIONADOS 

 

Pelo presente,___________________________________________________, 

Estudante da escola ______________________________________________, 

filho (a) de ______________________________________________________e 

____________________________________________________________, da 

cidade de Surubim-Pe, assumo as responsabilidades de cumprir com as 

obrigações deste termo de acordo com o Edital nº , de comprometimento com o 

Balé Municipal de Surubim.  

 

ASSUMO, pelo presente Termo, os seguintes compromissos: 

1- Cumprir com os horários dos ensaios nos dias estabelecidos entre os 

componentes do Balé Municipal de Surubim e seus organizadores das 

17:30h às 19:30h  

2- Ter participação assídua em 75% (setenta e cinco por cento) dos 

encontros do Balé Municipal de Surubim 

3- Participar de forma assídua das apresentações em eventos culturais e 

artísticos que o Balé Municipal de Surubim fizer participação.  

 

DECLARO, pelo presento termo que estou ciente: 

1- Com o não cumprimento dos compromissos citados acima, estarei 

desligado do Balé Municipal de Surubim de acordo com a organização 

dos coreógrafos e conhecimento da Diretoria de Cultura de Surubim-Pe.  

 

 

Surubim, ____ de _____________ de 2021. 

 

 _________________________________________  

REPRESENTANTE LEGAL (assinatura)  


