
Fundação Educacional Lucas Machado (FELUMA) 

EDITAL Nº 003/2023 

EDITAL DE PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA ATUAR EM 

PROJETO NO TEATRO FELUMA 

 

Recomenda-se a leitura de todo o Edital antes de realizar a inscrição 

 

A Fundação Educacional Lucas Machado – FELUMA, entidade filantrópica 

reconhecida por Lei, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.178.203/0001-75, 

mantenedora da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais – FCMMG, 

instituição de ensino que mantém vinculado o Teatro Feluma, na forma do artigo 

1º do Regulamento Interno (Teatro Feluma), nos moldes das normas legais e 

regulamentos pertinentes à espécie, inclusive pela Lei de Direitos Autorais n.º 

9.610/98, nas condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, 

torna ao conhecimento dos interessados, que fará realizar EDITAL DE 

SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA ATUAR EM PROJETO NO TEATRO 

FELUMA, o qual concederá (01) uma bolsa de estágio, por um período de até 

06 meses, prorrogável até dois anos (renovação a cada seis meses), com o valor 

mensal de R$ 700,00 (setecentos reais), toda a bolsa está, obrigatoriamente, 

vinculada a entrega de relatório mensal especifico e não constituem vínculo 

empregatício.  

 

1. DA NORMAS, PROCEDIMENTOS E OBJETIVOS  

   

1.1. Das normas e procedimentos  

As normas e procedimentos para inscrição e seleção do bolsista deverão estar 

de acordo com as diretrizes desta instituição, prevista nesse Edital, e estar em 

consonância com o projeto interinstitucional, Medicina e artes cênicas. 

1.2. Dos objetivos do projeto Teatro Feluma  

Serão duas linhas de pesquisas, conforme abaixo:  
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I - Os médicos no teatro: Apanhado histórico do envolvimento dos médicos nas 

artes cênicas como autores, diretores e atores. 

II - Ciências Médicas nas artes cênicas: levantamento das atividades de artes 

cênicas que foram levadas na Faculdade. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES  

As inscrições deverão ser realizadas diretamente no e-mail teatro@feluma.org.br  

2.1 Das inscrições às bolsas de Pesquisador 

No ato da inscrição apresentar a seguinte documentação: 

i. Ficha de inscrição, totalmente preenchida e assinada (anexo 01) 

ii. Currículo  

iii. Histórico escolar 

 

3. PERFIL DESEJADO  

3.1 O Perfil desejado para o preenchimento da bolsa de estágio: 

3.1.1 Estudante de curso superior de Teatro.  

- Estar regularmente matriculado em curso de graduação de Teatro 

- Interesse em pesquisa e em educação cultural 

- Domínio nos softwares word, excell e power point 

- Apresentar disponibilidade de 30 horas semanais, 6h/dia 

Os candidatos a esse perfil devem enviar a documentação para o e-mail 

teatro@feluma.org.br 

- Não é exigido nenhuma experiência 



Fundação Educacional Lucas Machado (FELUMA) 

EDITAL Nº 003/2023 

EDITAL DE PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA ATUAR EM 

PROJETO NO TEATRO FELUMA 

- Ter qualidade na comunicação (clareza escrita e verbal, boa educação, 

incluindo confirmações de mensagens recebidas e/ou encaminhadas) 

- Embora não seja uma condição obrigatória, será dada atenção especial ao 

aluno que possuir conhecimento em produções culturais que envolvam grupos 

de trabalho e público em geral (musicais, teatrais, produção eventos, etc.). 

4. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS  

4.1 Após a seleção dos bolsistas para a vaga, de acordo com o perfil desejado 

(item 3 acima) e adequado ao projeto desenvolvido e com formação compatível 

para as atividades previstas no plano, ficará a cargo do curador do Teatro 

Feluma, realizar as entrevistas e fazer a escolha final.  

4.2 Serão utilizados os seguintes critérios para avaliação: 

i. Análise do curriculum 

ii. Análise do Histórico escolar  

iii Agendamento da entrevista através do e-mail teatro@feluma.org.br  elencado 

no perfil desejado, caso necessária para esclarecimentos e complemento à 

documentação elencada acima. 

iv Entrevista e escolha final com o curador do Teatro.  

5. DOS COMPROMISSOS DOS BOLSISTAS  

5.1 São compromisso bolsista  

I. Cumprir todas as normas, exigências e procedimentos previstos no Edital; 

II. Participar das reuniões do Teatro, quando convocado; 

III. Apresentar documentação, incluindo os relatórios solicitados, no prazo e 

modelo estabelecido pelo Teatro Feluma.  
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IV. Entregar comprovante na instituição Feluma que está regularmente 

matriculado a cada semestre, após a matrícula e após o término de inclusão e 

exclusão; 

V. Zelar pelo andamento das atividades do projeto e pela utilização dos recursos 

empregados no mesmo. 

VI. Acompanhar e estimular a apresentação do trabalho desenvolvido; 

VII. Adotar as providências que envolvam permissões e autorizações especiais 

de caráter ético legal, necessárias para a execução das atividades previstas.  

VIII. Preencher e assinar o “Termo de compromisso do bolsista” (anexo 02) 

6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

A divulgação do resultado da seleção de bolsista será feita via e-mail, nos prazos 

estabelecidos no cronograma deste Edital. 

7. DO CRONOGRAMA 

Atividade Data 

Lançamento do Edital 27/03/2023  

Período de inscrição 

De 27/03/2023 a 

11/04/2023  

Período de avaliação da documentação 12 e 13/04/2023  

Período das entrevistas  

17, 18 e 

19/04/2023  

Contratação  25 a 28/04/2023  

Início do contrato com bolsista 15/05/2023  

Final do contrato com bolsista 15/11/2023  

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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9.1 O Teatro Feluma se reserva o direito em cancelar ou suspender a bolsa 

concedida quando constatada qualquer irregularidade.  

9.2 O Teatro Feluma reserva-se o direito de resolver os casos omissos e 

situações não previstas neste Edital. O presente Edital entra em vigor na data de 

sua divulgação.  

 

Belo Horizonte, 27 de março de 2023. 

 

 

__________________________________________   

Teatro Feluma 


