
EDITAL: PROCESSO DE SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS
PARA ELENCO DA TRUPE MIOLO MOLE

1. INTRODUÇÃO
A Associação Trupe Miolo Mole informa aos interessados os procedimentos para a
seleção de voluntários que irão compor o seu elenco a partir de 2023.
O presente edital de convocação vale de 9 de Dezembro de 2022 até 04 de Janeiro de
2023, para o estado do Rio de Janeiro, onde serão selecionados artistas para compor o
seu atual elenco voluntário.

2. SOBRE A TRUPE MIOLO MOLE
A Trupe Miolo Mole é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que desde
2013 existe para acessibilizar arte, cultura e levar alegria à crianças e adolescentes
hospitalizados, que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social, através
de atuação lúdica de palhaços.

Em 2022, a Trupe Miolo Mole se reposiciona institucionalmente, após o advento do
Covid, aumentando sua área de atuação, passando assim a atuar em 7 hospitais da
Rede Pública, no Estado do Rio de Janeiro.

Percebe-se então a necessidade de um engajamento ainda mais potente no que tange
ao Impacto Social dentro do Terceiro Setor e, por esta causa, a Trupe Miolo Mole se
propõe a dialogar com maior clareza sobre o poder transformador do palhaço inserido
na sociedade, mais precisamente em espaços hospitalares.

3. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
3.1 -  A análise e seleção dos candidatos serão realizadas pela Diretoria da Trupe Miolo
Mole.

3.2 -  A Trupe Miolo Mole oferece aos artistas selecionados orientação preparatória
para atuar no ambiente hospitalar e em outros ambientes onde atua.

3.3 - A inscrição e todo o processo seletivo são gratuitos.

3.4 - O processo compreende análise curricular, oficina/entrevista de seleção e teste
prático no hospital.

3.5 - As informações de datas, locais e horários de todas as etapas serão divulgadas
pela Trupe Miolo Mole através de e-mail a todos os classificados após a etapa de
análise dos formulários. Outras informações serão disponibilizadas pelo site
www.trupemiolomole.org



3.6 - Informações falsas durante o material enviado, bem como em qualquer estágio da
análise, desvalidam a permanência do candidato na seleção.

3.7 - A Trupe Miolo Mole não se responsabiliza por qualquer formulário que não tenha
sido preenchido e qualquer material enviado fora do prazo estipulado não será
considerado como válido e será automaticamente desclassificado.

3.8 - Para fazer parte do elenco oficial da Trupe Miolo Mole não é permitido ao
voluntário fazer parte de outro projeto de palhaçaria hospitalar.

3.9 - Todas as fases do presente edital são eliminatórias.

4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
A Trupe Miolo Mole busca artistas que possuam experiência prévia no universo da
palhaçaria, para atuação como doutor palhaço em hospitais do seu elenco oficial.

São as seguintes exigências:
- Possuir mais de 18 anos.
- Possuir disponibilidade fixa de tempo para atuar nas visitas.
- Possuir experiência artística comprovada, como palhaço ou ator ou possuir algum tipo
de formação (oficina, workshop, curso) dentro da linguagem do palhaço.

5. PROCESSO DE SELEÇÃO
A seleção dos artistas ocorrerá em quatro etapas: a não participação em qualquer uma
delas, seja por qualquer motivo, acarretará na eliminação do candidato.

FASE 1: Preenchimento do Formulário e envio do vídeo de apresentação.
De 09 de Dezembro de 2022 até  04 de Janeiro de 2023

Os candidatos devem preencher formulário disponibilizado pela Trupe Miolo Mole
no site www.trupemiolomole.org e/ou redes sociais, até a data acima informada,
anexando um vídeo de apresentação artística, de até 3 minutos.

O vídeo deverá ser enviado através de link, que deverá ser informado no formulário de
inscrição e este deverá estar disponível para visualização.

http://www.trupemiolomole.org


FASE 2: Oficina Prática e entrevista
14 de Janeiro de 2022, de 9h até 14h.
O exercício de seleção consiste em uma oficina, com jogos voltados para o universo e
linguagem do palhaço, como forma de preparação para a atuação no hospital.
As informações como locais, horários e detalhes desta etapa serão divulgadas somente
por e-mail aos classificados. Os selecionados nesta etapa serão contatados diretamente
para participar da fase seguinte.

FASE 3: Teste prático no hospital
16, 18, 23 e 25 de Janeiro
O teste acontecerá dentro de um dos hospitais atendidos pela Trupe Miolo Mole, na
cidade do Rio de Janeiro, a ser confirmado durante o processo, com acompanhamento
dos palhaços do elenco. A coordenação entrará em contato com os aprovados para
esta fase, sugerindo uma destas datas, portanto cada artista fará uma visita de teste.

6. REMUNERAÇÃO
Os artistas trabalharão de forma voluntária, não existindo portanto a possibilidade de
remuneração para este modelo de serviço.

7. PRAZOS, INSCRIÇÃO E RESULTADOS
7.1 Inscrições
O presente edital de convocação vale de 09 de Dezembro de 2022 a 04 de Janeiro de
2023 para o estado acima citado.

7.2 Divulgação dos artistas selecionados.
O resultado será divulgado em 31 de Janeiro exclusivamente no site da Trupe Miolo
Mole (www.trupemiolomole.org), que informará aos selecionados os documentos para
oficialização.

8. DISPOSIÇÕES FINAIS
A efetivação da inscrição implica a automática e plena concordância, por parte do
candidato, com os termos deste edital.
O não cumprimento de quaisquer itens deste edital poderá implicar na desqualificação
do candidato a qualquer momento, uma vez constatada a incorreção no procedimento.
Informações e dúvidas serão esclarecidas somente pelos e-mails:
edital@trupemiolomole.org

http://www.trupemiolomole.org

