
  
 

ADITIVO AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE  

SELEÇÃO DE ATORES BOLSISTAS PARA O GRUPO DE TEATRO TANAHORA DA PUCPR 

 

A Diretoria de Cultura e Esporte da Pró-Reitoria de Missão, Identidade e Extensão da Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná - PUCPR, representada por Khalil Gibran Martins Zeraik 

Abdalla, torna público o presente aditivo ao edital de seleção interna de estudantes atores/atrizes 

bolsistas para o Grupo de Teatro TANAHORA (Temporada do Segundo Semestre de 2021) via 

Programa Institucional de Bolsas de Extensão.  

 

1. DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÕES 

1.1 Este aditivo visa conceder prazo estendido de inscrições aos estudantes interessados em 

concorrer a 01 (uma) vaga de atriz e 03 (três) vagas de atores bolsistas para participarem em 

projeto audiovisual natalino do TANAHORA – GRUPO DE TEATRO da PUCPR, no período 

de setembro a dezembro de 2021. 

1.2 A fim de que possam gravar o material audiovisual que concorrerá nas audições em tempo 

hábil, oportunizando, desta forma, a participação de um número maior de estudantes, optou-

se por ampliar o prazo de inscrições do edital até o dia 23 de agosto de 2021. 

1.3 As inscrições continuam sendo feitas pela internet, por meio de formulário disponível na 

página oficial do grupo TANAHORA no site da PUCPR, em: https://www.pucpr.br/vida-no-

campus/grupo-de-teatro-tanahora/  

 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO E ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DAS ETAPAS DE SELEÇÃO 

2.1 Para inscrição, continuam valendo os mesmos requisitos de participação e as mesmas 

etapas de audição descritos nos itens 4 e 5 do edital original publicado no dia 12 de agosto de 

2021 e disponível para consulta na página: https://www.pucpr.br/vida-no-campus/grupo-de-

teatro-tanahora/.  
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2.2 Com este aditivo, alteram-se apenas as datas de realização dessas etapas que, a partir 

desta data, passam a valer da seguinte forma: 

a) Inscrição com upload de vídeo que será avaliado na 1ª fase – até 23 de agosto de 2021, 18h 

b) Publicação dos 10 (dez) finalistas que participarão da 2ª fase – 30 de agosto de 2021, 18h 

c) Testes em tempo real da 2ª. fase – 5 de setembro, no período da tarde. O horário de cada 

candidato/a será divulgado junto com a publicação dos finalistas.  

d) Divulgação dos selecionados para o projeto – 6 de setembro, até às 18h.  

e) Primeiros encontros do grupo – 11 e 12 de setembro de 2021 (sábado, das 16h às 18h, e 

domingo, das 15h às 17h), pela plataforma ZOOM, com link de acesso a ser encaminhado 

aos novos integrantes. 

 

3.  DISPOSIÇÕES FINAIS 

3.1 No que diz respeito à concessão e cancelamento de bolsas e aos ensaios e 

apresentações, assim como à proteção de dados e ao direito de imagem, continuam valendo 

os mesmos parágrafos inclusos no edital original publicado no dia 12 de agosto de 2021 e 

disponível para consulta na página: https://www.pucpr.br/vida-no-campus/grupo-de-teatro-

tanahora/.  

3.3 Os casos omissos no edital e em seu aditivo serão analisados e decididos pela Diretoria 

de Cultura e Esporte da PUCPR e o Coordenador do Grupo de Teatro TANAHORA; 

3.4 Dúvidas podem ser esclarecidas no contato: teatrotanahora@pucpr.br 

 

Curitiba, 18 de agosto de 2021.  

 

 
Khalil Gibran Martins Zeraik Abdalla  

Diretor de Cultura e Esporte 

Pró-Reitoria de Missão, Identidade e Extensão 
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