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EDITAL DE SELEÇÃO DE PALHAÇOS E PALHAÇAS PARA O PROJETO “PALHAÇOS DA 

ALEGRIA” DO INSTITUTO SOCIOCULTURAL DO HOSPITAL DE AMOR DE BARRETOS-SP 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Instituto Sociocultural do Hospital de Amor de Barretos-SP, através do seu Projeto Palhaços 

da Alegria, torna público o edital de seleção de palhaços e palhaças que integrarão o seu elenco 

em 2021.   

 

O edital está aberto no período de 03 de maio de 2021 a 18 de maio de 2021. Serão selecionados 

4 (quatro) artistas, para compor o elenco na cidade de Barretos-SP, considerando somente 

inscrições de profissionais da arte da palhaçaria com DRT de ator ou atriz ou palhaço(a), e que 

possua empresa constituída para a prestação dos serviços ora ofertados. 

 

2. O INSTITUTO SOCIOCULTURAL DO HOSPITAL DE AMOR DE BARRETOS-SP 

O Instituto Sociocultural é uma associação civil sem fins lucrativos fundada em 2008 por meio 

de iniciativa da Diretoria de Ensino e Pesquisa da Fundação Pio XII. 

 

A lista de atividades do Instituto Sociocultural Hospital de Câncer de Barretos é extensa e vai 

desde projetos e ações de ensino e pesquisa visando à melhoria da vida e dos indicadores sociais 

da população até o desenvolvimento de projetos relacionados aos direitos humanos e à cultura. 

Integrando cultura, saúde e ciência, o Instituto Sociocultural vem trazendo à sociedade de 

Barretos e de outras regiões uma abordagem da doença como ocorrência dinâmica, que pode 

ser pensada através de atividades lúdicas que extrapolam seu universo a partir de vivências e 

linguagens que estimulam a humanização dos processos de prevenção, tratamento e cura. 

2.1 O PROJETO PALHAÇOS DA ALEGRIA 

O projeto Palhaços da Alegria tem como propósito utilizar a figura do palhaço na promoção de 

arte, cultura e humanização dentro do Hospital de Amor, como forma relevante na construção 

de relações saudáveis junto aos pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde. 

 

O projeto é composto por artistas profissionais não voluntários, devidamente qualificados, que 

seguem a rotina médica de visitas a pacientes da ala pediátrica. 
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As visitas dos palhaços têm como finalidade subverter a rotina hospitalar utilizando a paródia 

do médico, intitulados médicos besteirologistas, com a intenção de propor uma ressignificação 

durante o período de internação. 

O trabalho desenvolvido não é voluntário, porém é gratuito para o hospital e para o público 

beneficiado, sendo mantido por doações de empresas e pessoas físicas. 

 

3. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

3.1 Serão quatro as etapas de seleção:  

a) envio da ficha de inscrição e carta de interesse; 

b) análise curricular; 

c) entrevista presencial e, 

d) teste de intervenção artística presencial. 

Todas as etapas serão analisadas pela equipe gestora e artística do projeto.  

3.2 A inscrição e o processo seletivo são gratuitos, devendo o candidato incumbir-

se dos encargos relativos a transporte e estadia na cidade de Barretos durante todo o 

processo. 

3.3 Os candidatos deverão ter mais de 18 anos, com especialização em palhaçaria 

comprovada por DRT de palhaço, palhaça, ator ou atriz.  

3.4 A atividade artística do candidato aprovado será remunerada. O trabalho 

desenvolvido não é voluntário, porém é gratuito para o hospital e para o público 

beneficiado. 

3.5 Todas as informações relacionadas às etapas do processo seletivo, bem como a 

convocação de candidatos, serão enviadas por e-mail. 

3.6 A não participação em quaisquer das etapas implicará na eliminação do 

candidato do processo seletivo. 

 

4. DA INSCRIÇÃO E DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

4.1 As inscrições para o processo seletivo só serão efetivadas pelo envio dos 

seguintes itens para o e-mail: institutosocioculturalhcb@gmail.com. 

4.1.1 Ficha de inscrição, com declaração de aceite dos termos do edital preenchida, 

assinada e digitalizada. A ficha de inscrição encontra-se no Anexo I deste edital. 

4.1.2 Carta de interesse, conforme Anexo II deste edital. 

4.1.3 Currículo completo, com dados de contato, formação, experiência profissional 

artística e cursos profissionalizantes na linguagem da palhaçaria. Serão aceitos como 
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complemento do currículo links de vídeos de boa qualidade contendo apresentações 

artísticas.  

4.1.4 O prazo observado para o envio dos itens acima descritos é de 03 a 18 de maio 

de 2021.  

 

4.2 Os candidatos selecionados para a segunda fase do processo serão convocados 

por e-mail no dia 21 de maio de 2021.  

 

4.3 A segunda fase do processo (entrevista e teste de intervenção artística) será 

executada de forma presencial, durante o período de 24 a 26 de maio de 2021.  

4.3.1 O teste de intervenção artística constará de avaliação de jogos cênicos, técnica 

de improvisação e habilidades artísticas variadas (instrumentos musicais, malabares, 

mágica, dentre outras). 

 

4.4 O resultado final será divulgado nas redes sociais do Instituto Sociocultural 

(https://www.facebook.com/institutosociocultural/ e pelo Instagram 

@institutosociocultural) e enviado ao e-mail pessoal de cada candidato aprovado no dia 

28 de maio de 2021. 

 

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1 A efetivação da inscrição implica em concordância plena por parte do candidato 

com todos os itens constantes neste edital. 

5.2 O candidato aprovado receberá em e-mail pessoal as orientações para 

contratação. 

5.3 Para remuneração, o candidato aprovado deverá possuir CNPJ com CNAE 

específico para a atividade que será desenvolvida, emitir nota fiscal e boleto 

correspondente aos serviços artísticos prestados. 

5.4 Para prestação dos serviços a empresa contratada deverá disponibilizar o 

profissional no período de segunda a sexta em horário a ser combinado. 

5.5 A data prevista para o início das atividades é 01 de junho de 2021. 

5.6 Informações e dúvidas somente serão esclarecidas através do e-mail 

institutosocioculturalhcb@gmail.com 

5.7 Encontra-se no Anexo III o cronograma resumido do presente edital. 
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO 

NOME COMPLETO 
 
 

DATA DE NASCIMENTO 
 
 

RG 
 
 

DATA DE EMISSÃO / ÓRGÃO EXPEDIDOR 
 

CPF 
 
 

TELEFONE 1 
 

TELEFONE 2 
 
 

E-MAIL 
 
 

ENDEREÇO 

RUA 
 
 

Nº BAIRRO 

CIDADE/UF 
 
 

CEP 

DADOS PROFISSIONAIS 

NOME ARTÍSTICO 
 
 

DRT (ATOR/ATRIZ/PALHAÇO/PALHAÇA) 
 
 

DECLARAÇÃO 

 

Eu, ________________________________________________________________________, como candidato(a), 

declaro conhecer e concordar com os termos do edital de seleção de artistas para o elenco do projeto Palhaços da 

Alegria ao qual se refere esta ficha de inscrição. Declaro, ainda, que respondo pela veracidade das informações 

indicadas. 

___________________, _____ de __________________ de 2021. 

__________________________ 

Assinatura do candidato(a) 
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ANEXO II – CARTA DE INTERESSE 

 

Por que você quer trabalhar no projeto Palhaços da Alegria? 
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ANEXO III – CRONOGRAMA 

 

03/05/2021 a 18/05/2021 

 

Período de inscrições pelo e-mail 

institutosocioculturalhcb@gmail.com 

 

21/05/2021 

 

Divulgação dos candidatos classificados para 

a segunda fase 

 

24/05/2021 a 26/05/2021 

 

Segunda fase: entrevista e teste de 

intervenção artística (PRESENCIAIS) 

 

28/05/2021 
 

Divulgação do resultado final 

 

01/06/2021 
 

Início das atividades 

 

 


