SELEÇÃO 2017 – DOUTORES PALHAÇOS SOS ALEGRIA


REGULAMENTO
INSCRIÇÕES ABERTAS DE 01/02/17 A 02/03/17
 O interessado deve ler as instruções e cronograma abaixo com os dias e
horários antes de realizar a sua inscrição.
 Para participar dos doutores palhaços é necessário ter no mínimo 18 anos.
 Os interessados deverão fazer o download da ficha de inscrição no site
sosalegria.org e encaminhar preenchida em formato PDF junto com o
comprovante de depósito da taxa de inscrição para o email
selecao2017@sosalegria.org
A ficha deve ser impressa e anexada a uma foto recente, assinada e entregue
no dia 04/03/17 na 1ª Etapa.
*caso tenha dificuldades em baixar a ficha, entre em contato pelo email
acima.
 Taxa de inscrição R$ 25,00
Banco do Brasil agência 302 conta corrente: 68072-9
(Obs: interessados em isenção da taxa de inscrição deverão entrar em
contato com a assistente social pelo telefone (42) 3025 0713 ou no seguinte
endereço Rua Julia Lopes 151 Nova Rússia – das 8:30h as 11:30h e das 13:30h
as 17:30h
*O candidato que não for aprovado em algumas das etapas deve estar ciente
que não terá o investimento de volta.
* A inscrição só será validada após o envio do comprovante de depósito até o
dia 02/03/17 juntamente coma ficha de inscrição.
 O interessado receberá um email resposta dentro de 48hs confirmando o
recebimento da ficha, caso não receba o email resposta, deverá entrar em
contato pelo telefone ou email informado.
 AVISO IMPORTANTE: a falta em qualquer uma das etapas é desclassificatória,
ou seja, é preciso ter cem por cento de presença em todas as etapas, caso
contrário o interessado será eliminado. Por isso é importante que você
preste atenção em todas as datas.



SELEÇÃO 2017 – DOUTORES PALHAÇOS SOS ALEGRIA


CRONOGRAMA
*Os locais de oficinas e treinamentos serão informados até dia 20/02.
1º Etapa: apresentação/palestra sobre o trabalho 19hs dia 04/03/17 sábado
*Nesta etapa o candidato deverá levar a sua ficha impressa juntamente com a foto anexada.
2º Etapa: Entrevista Seletiva a partir das 8:30hs dia 05/03/17 domingo
Os horários de entrevista serão marcados na 1ª etapa
Obs: o nome dos selecionados será divulgado via rede social e site da organização sosalegria.org
até dia 09/03/17.
*Os candidatos, que estiverem com o nome na lista de selecionados, deverão comparecer nas
próximas etapas no horário e local proposto.
3º Etapa: Três Oficinas Cênicas Artísticas (local a confirmar)
Oficina 01 - 12/03/17 8:30h às 12h
Oficina 02 – 12/03/17 14h às 18:30h
Oficina 03 – 19/03/17 8:30h às 12h e 14hs às 18:30h
Obs: Neste ponto os candidatos serão avaliados se estão aptos para próxima fase.
*Os selecionados para a próxima fase serão avisados por email e site da organização.
4º Etapa: Cuidando com Carinho, práticas de humanização e Avaliação Psicológica(Dra. Mylene
Laidane)
Data: 26/03/17 das 8:30h às 12h e das 14h às 17h
5º Etapa: Palestra técnica (manhã)
Cuidados no Hospital Palestra técnica controle de Infecção (Rodrigo Petroski enfermeiro
controlador de infecção).
Data: 02/04/17 das 8:3oh às 12h
6º Etapa: Palestra técnica (tarde)
Cuidados no Hospital 2ª parte – O palhaço no ambiente hospitalar (Guilherme Marcondes
enfermeiro e palhaço) & Código de Ética (Assistente Social Érika S. Basso) &Montagem
Maquiagem/ Figurino e Apresentação das Normas Internas
Data: 02/04/17 das 14h às 18h
7º Etapa: Teste (apresentação de um quadro cômico)
Data: 09/04/17 20h
A banca se reúne para aprovação dos candidatos. (A banca é composta por coordenação,
departamento psicológico e membros da organização).

Dúvidas?
Entre em contato pelo telefone (42) 3028 0713 e whatsapp (42) 99914 0710
De segunda à sexta das 9h ao 12h e das 14h as 17h30minh.
selecao2017@sosalegria.org
contato@sosalegria.org


