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Instituto Brasileiro de Audiovisual 
Escola de Cinema Darcy Ribeiro 

 
Edital de seleção de integrantes da ação Ponto de Cultura /Programa Cultura Viva 

para os Cursos Regulares da Escola de Cinema Darcy Ribeiro 2010/2011. 

 
 

A Escola de Cinema Darcy Ribeiro (ECDR) - através do Convênio nº 724542 “Capacitação 
Audiovisual na Escola de Cinema Darcy Ribeiro”, aprovado no âmbito do Fundo Nacional 
de Cultura (FNC), em parceria com a Secretaria de Cidadania Cultural (SCC) e com a 
Secretaria do Audiovisual (SAv) do Ministério da Cultura (MINC) - torna pública a abertura 
das inscrições para a seleção de integrantes da Ação Pontos de Cultura/Programa Cultura 
Viva de todas as regiões do país, os quais irão preencher 27 vagas nos Módulos dos Cursos 
Regulares com bolsa de estudo integral e ajuda de custo mensal no valor de R$700,00 
(setecentos reais) no período do semestre letivo. 
Neste edital são estabelecidas normas relativas ao Processo de Seleção para os Cursos 
Regulares de Roteiro Cinematográfico, Direção Cinematográfica e Montagem e Edição de 
Imagem e Som para turmas de 2010 e 2011. 

 
 

I. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E INFORMAÇÕES GERAIS: 
 

II.Dos Cursos 
Os cursos regulares oferecidos pela ECDR têm duração de 3 semestres letivos. O 
candidato que se inscrever deverá optar por um dos três cursos abaixo:   

 Roteiro Cinematográfico 

 Direção Cinematográfica 

 Montagem e Edição de Imagem e Som 
 

III. Das vagas 
Serão disponibilizadas para agentes de Pontos de Cultura 27 (vinte e sete) vagas nos 
Módulos I, II e III dos Cursos Regulares da ECDR. 

Poderão inscrever-se até 01 candidato por Ponto de Cultura, ficando desclassificado o 
Ponto que indicar mais de um agente. 

A título de ajuda de custo, o agente selecionado receberá o valor de R$ 700,00 
(setecentos reais) mensais a serem disponibilizados pela ECDR no período em que estiver 
cursando o semestre letivo. 



 2 

  IV.  Das Inscrições: 
 
4.1 - O período de inscrição ocorrerá de 25 de outubro a 10  de dezembro de 2010 até às 
10h, sendo este o prazo final para recebimento de toda a documentação (por email ou 
pelo Correio).  
4.2 – O candidato deverá enviar seus dados pessoais (nome completo, idade, endereço, 
telefone, nome do Ponto de Cultura do qual participa) bem como os documentos 
obrigatórios para o email secretaria@ecdr.org.br no período de 25 de outubro a 10 de 
dezembro de 2010 ou endereçá-los à Secretaria Escolar, à Rua da Alfândega, n° 05, 
Centro, Rio de Janeiro, RJ – Cep. 20.070-000. 
Somente será considerado habilitado para o Processo Seletivo os candidatos que 
cumprirem a entrega completa da documentação obrigatória. 
 
4.3 - Poderão inscrever-se até 01 (um) candidato por Ponto de Cultura, devidamente 
munido de carta de apresentação, com a assinatura scaneada do responsável pelo Ponto 
de Cultura para o curso de interesse e que preencha as exigências regidas por este edital.  
No ato da inscrição, o candidato assume conhecer e estar de acordo com os termos deste 
Edital, se responsabilizando em comprovar e atender a todos os requisitos necessários. 
 
 
V. Os documentos obrigatórios para inscrição são: 
 

a) Cópia de documento comprobatório da escolaridade mínima exigida 
(Ensino Médio Completo); 

b) Cópia do documento de identidade e CPF; 
c) Curriculum Vitae; 
d) Carta de apresentação emitida pelo Ponto de Cultura atestando que o 
candidato é integrante da ação, esclarecendo as atividades que o mesmo 
desenvolve na organização e a indicação do curso a ser realizado por ele; 
e) Carta de compromisso do candidato junto ao Ponto de Cultura de ser 
multiplicador dos conhecimentos adquiridos em seu período de formação, com 
plano de ação detalhado para este fim. 

 
 
É de responsabilidade do candidato, acompanhar o processo seletivo no site da ECDR: 
www.escoladarcyribeiro.org.br 
 
 
VI.  Da Seleção: 

A seleção dos alunos candidatos aos Cursos Regulares será regida por este edital e 
executada por uma Comissão de Especialistas definida pela Escola de Cinema 
Darcy Ribeiro. 

mailto:secretaria@ecdr.org.br
http://www.escoladarcyribeiro.org.br/
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A seleção dos alunos será realizada em três etapas: análise de currículo, prova 
escrita (redação dissertativa) e entrevista. As duas primeiras etapas serão de 
caráter eliminatório e a última, de caráter classificatório.   

 
VII - Etapas do processo seletivo: 

A seleção compreenderá as seguintes etapas: 
 

7.1 - PRIMEIRA ETAPA - DA ANÁLISE DE CURRÍCULO 
 

A análise do currículo irá determinar os candidatos preparados para a segunda  
etapa, de acordo com os requisitos deste Edital e da ECDR. O resultado estará 
disponível no site www.escoladarcyribeiro.org.br no dia 11 de dezembro de 2010 
às 18h00min. 

No julgamento da análise curricular, cujo caráter é eliminatório, serão 
consideradas e pontuadas as atividades desenvolvidas no Ponto de Cultura nos 
eixos de Formação, Produção e Difusão, além das habilidades específicas do 
candidato. 

Os integrantes da Comissão Examinadora acompanharão o julgamento da análise 
curricular, atribuindo, cada um, e a cada candidato, graus de 0 (zero) a 10 (dez), 
admitindo-se 0,5 (meio ponto) como fração mínima. 

 
7.1.1 – Produção 

 
Atuação técnica relacionada a ações/eventos/projetos culturais de audiovisual 

nos diversos suportes presenciais e on-line (festivais, mostras, criação de blog, 
curta metragem, documentário, ficção). 

 
a) Como divulgador; 
b) Como organizador; 
c) Como coordenador; 
d) Como produtor; 
e) Como participante da equipe técnica de roteiro, direção e 

montagem/edição, 
f) Outros. 

 
 

7.1.2 - Formação 
 
 Participação em atividades relacionadas à multiplicação de ações de formação 

em audiovisual, no Ponto de Cultura e/ou em outras instituições 
culturais/educativas (cursos livres, cursos técnicos, palestras, debates, oficinas, 
seminários, fóruns, blog).  

a) Como aluno; 
b) Como docente/professor; 

http://www.escoladarcyribeiro.org.br/
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c) Como multiplicador; 
d) Como palestrante; 
e) Como monitor; 
f) Como moderador (cursos à distância/on-line); 
g) Como coordenador; 
h) Como organizador; 
i) Outros. 

 
7.1.3– Difusão 

 
Exibição de trabalho audiovisual nas diversas plataformas de difusão, com o 

objetivo de promover o acesso da população aos bens e serviços culturais, 
contribuindo para a formação de platéia.  

a) Como moderador (plataformas on-line); 
b) Como organizador; 
c) Como coordenador; 
d) Como produtor;  
e) Como participante da equipe técnica de roteiro, direção e 

montagem/edição; 
f) Outros. 

 
 
7.2 - SEGUNDA ETAPA – PROVA ESCRITA: REDAÇÃO DISSERTATIVA 
 
           A redação dissertativa avaliará as noções dos candidatos na área de conhecimento 
que norteia os cursos regulares, clareza na exposição de idéias, capacidade de síntese e 
ordenação lógica do pensamento.  

O resultado da redação terá caráter eliminatório, sendo considerado aprovado o 
candidato que obtiver o grau mínimo de 7,0 (sete), calculado como a média aritmética 
das notas a ele atribuídas pelos examinadores. 

a) A Prova de redação dissertativa terá duração de 01 hora. 
 
b) A redação dissertativa deve ser manuscrita em no máximo 30 linhas, em 
papel próprio a ser fornecido; 
 
c) Não será permitida consulta bibliográfica no dia da prova; 
 
d) Não será permitido o ingresso após o horário estabelecido para a prova. 

 
 
7.3 - ETAPA FINAL - DA ENTREVISTA 

 
a) A entrevista será realizada apenas com os aprovados na segunda etapa e 

possui caráter classificatório. 
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  VIII. Realização do Processo Seletivo 
 
 
  8.1  Data / Horário/ Local da prova: 
            
       A Redação dissertativa será realizada no dia 14 de dezembro de 2010 no horário de 
10h00min às 11h00min , nas salas 01 e 02 da Escola de Cinema Darcy Ribeiro, localizada à  
Rua da Alfândega Nº 05 - Centro, Rio de Janeiro. A divulgação dos aprovados na prova de 
redação dissertativa estará disponível no site www.escoladarcyribeiro.org.br no dia 15 de 
dezembro às 18h00min. O candidato aprovado deverá consultar o horário agendado para 
a sua entrevista no site.  
 
 
   8.2 Data / Horário/ Local da Entrevista: 
 
      A entrevista será realizada na Escola de Cinema Darcy Ribeiro no dia 16 de dezembro 
de 2010, a partir de 10h00min.  A divulgação dos aprovados nas entrevistas estará 
disponível no site www.escoladarcyribeiro.org.br, no dia 17 de dezembro de 2010 às 
15h00min e equivale ao resultado final do processo seletivo.          
 
 

IX. Realização e divulgação das datas do processo seletivo: 
 
 

FASE DO PROCESSO SELETIVO DATA HORÁRIO 

Inscrição  De 25/10 a 10/12 Até às 10h de 10/12 

Análise de Currículo (Resultado) 11/12 18h 

Prova Escrita (Realização)  14/12 De 10h00 às 11h00 

Resultado da Prova Escrita  15/12 18h 

Entrevista (Realização)  16/12 A partir das 10h  

Resultado da Entrevista – Resultado Final 17/12 15h 

 
 

X. Atribuições dos candidatos selecionados: 
 

a) Comprometer-se a dedicar 20 horas semanais às atividades de ensino 
(teóricas e práticas); 

b) Comprometer-se a dedicar 10 (dez) horas semanais às atividades de 
monitoria na Escola; 

c) Comprometer-se a participar de todas as atividades de complementação de 
formação promovidas pela Escola; 

d) Comprometer-se a apresentar certificação de participação em Mostras, 
Seminários e Festivais de Cinema, totalizando 20 horas por semestre letivo. 
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e) Comprometer-se a ter no mínimo 75% de frequência em todas as 
disciplinas do curso escolhido e ter avaliações com nota mínima 7,0.  

 

XI – Da matrícula 

 

a) Terão direito à matrícula os candidatos aprovados e selecionados, respeitados os 
limites das vagas estabelecidas pelo Programa. 

b) Os candidatos aprovados serão comunicados pela Secretaria Escolar da ECDR 
sobre a data para efetivar a matrícula. 
c) No ato da matrícula o candidato deverá apresentar os originais dos documentos: 
diploma do ensino médio, CPF e identidade, para fins de conferência junto à 
Coordenação do Programa e o Currículo atualizado. 
 

 

 

 

CONTATOS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO 

Endereço 

Para correspondência e visitação: 
Escola de Cinema Darcy Ribeiro 
Rua da Alfândega, 05 – Centro. 
RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL 
CEP: 20070-000 
 

Telefones 
Fone: (21) 22330224 
Fax: (21) 25163514  
 

Internet 
E-mail: secretaria@ecdr.org.br  
Internet: http://www.escoladarcyribeiro.org.br 
   

Horário de atendimento da secretaria 
De segunda a sexta das 09:00 h às 19:00h 
Aos sábados das 10:00h às 16:00h 

mailto:secretaria@ecdr.org.br
http://www.escoladarcyribeiro.org.br/

