
 

 

 

 

Resultado do Processo Seletivo de Estagiários (as) para o Programa de 
Qualificação em Artes – Dança, Edição 2022 

(Chamamento Público Poiesis nº 05/2022) 
 

 

O chamamento foi divulgado no dia 26 de janeiro de 2022, com prazo de inscrições até 

o dia 10 de fevereiro de 2022, disponibilizado no website da Poiesis. 

Para o Programa, foram recebidas 29 (vinte e nove) inscrições, das quais foram 

convocadas 12 (doze) pessoas para a 2ª etapa - entrevistas, conforme publicação de 23 

de fevereiro.  

Compareceram na segunda etapa, entrevista presencial e entrega de documentos, o total 

de 12 (doze) candidatos (as), no dia 11 de março. 

A comissão para a seleção de estagiários (as) foi composta por Alex Soares, Curador, 

Ana Clara Amaral, Técnica artístico-pedagógica e Cássia Navas, Consultora, do 

Programa de Qualificação em Artes – Dança. 

De acordo com as condições de participação, estabelecidas no item 3 do Chamamento 

Poiesis nº05/2022, a comissão avaliou as inscrições, entrevistas e o perfil dos candidatos 

(as), para a seleção das pessoas que irão compor o quadro do estágio em dança do 

Programa de Qualificação em Artes - 2022, conforme a lista abaixo, por ordem alfabética, 

não-classificatória: 

Estagiários (as) SELECIONADAS: 

1. NICOLE MELISSA DE CARVALHO (UNICAMP) 

2. YURI NASCIMENTO MEIRA ROSA (Anhembi Morumbi) 

 

 



 

 

 

Estagiários (as) SUPLENTES: 

1. ALYNE SOUZA (UNICAMP) 

2. HELEN KAROLINE DOS SANTOS MARQUES (UNICAMP) 

3. LUANA OLIVEIRA CARDOSO (UNICAMP) 

4. TALITA MACHADO NEVES (Anhembi Morumbi) 

 

Conforme o chamamento, é de responsabilidade das pessoas inscritas acompanharem 

os resultados do processo seletivo, bem como checar os e-mails encaminhados ao 

endereço eletrônico informado no ato da inscrição (inclusive caixa de spam). 

Eventuais dúvidas ou informações complementares poderão ser obtidas por meio do 

endereço eletrônico qualificacao.artes@oficinasculturais.org.br, indicando como Assunto 

“Informações – Processo Seletivo Estagiários Dança”. 

São Paulo, 25 de março de 2022 

 

Alex Soares 

Curador do Programa de Qualificação em Artes - Dança 

 

Ana Clara Amaral 

Técnica Artístico-Pedagógica do Programa de Qualificação em Artes – Dança 

 

Cássia Navas 

Consultora do Programa de Qualificação em Artes – Dança 

 

Kelly Cristine Chagas 

Coordenadora do Programa de Qualificação em Artes 

 


