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CHAMADA PÚBLICA 02/2021 

 

Fala comigo, Juventude do Complexo do Alemão! 

Você gosta de cinema? Já teve experiência, ou gostaria de ter, na produção de 

audiovisual? Quer fazer parte da realização de um documentário sobre o complexo do 

Alemão? 

 

O Instituto Raízes em Movimento, sediado na Avenida Central, 68, Morro do Alemão, 

está convocando jovens, a partir de 15 anos, para participarem da produção de um 

documentário no âmbito do projeto Faveladoc 3.0, do Convênio SICONV no. 

903840/2020 e número da proposta 3828/2020, publicado no DOU em 04 de novembro 

de 2020 

 

1) O Faveladoc. 

O projeto FAVELADOC 3.0 visa promover a formação técnica e capacitação em 

audiovisual de jovens moradoras e moradores do Complexo do Alemão, considerando 

também os aspectos sociais da produção cultural em suas diversas linguagens, as 

relações estabelecidas entre esses jovens e o lugar em que vivem. Portanto, uma das 

etapas do projeto é a realização de um curso que visa apresentar aos alunos os 

fundamentos da linguagem cinematográfica com ênfase no gênero documental, 

técnicas de produção audiovisual (captação de som e imagem, edição de vídeos entre 

outros), sem perder de vista a história do lugar em que vivem e conteúdos relacionados 

à cultura como um direito humano. Serão 4 meses de formação básica, introdutória às 

técnicas cinematográficas até a produção de um documentário cujo o mote principal é 

contar a história do Complexo do Alemão e sua transformação em bairro formal da 

cidade do Rio de Janeiro, desde 1993. 

 

2) Das inscrições 

A candidata ou candidato deverá preencher o seguinte formulário de inscrição até o dia 

10 de fevreiro de 2021. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1v46NnmQ9Hg2NCeO9hKtN9hcB6yiK_ydK_JkJCZclk

-U/edit?ts=60102ecc&gxids=7628 
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3) Da Seleção. 

Serão selecionadas/os 15 jovens moradoras/es, preferencialmente, do Complexo do 

Alemão, mas contemplando, conforme o caso, também residentes de bairros adjacentes 

ou outras periferias do Rio de Janeiro.  

 

Esta seleção respeitará a distribuição equitativa das vagas por critérios de raça e 

gênero. Sobre os critérios de distribuição das vagas, ver lista no Anexo I.  

 

4) Das atribuições dos selecionados 

Acompanhar as aulas, presencial ou virtualmente, respeitando um mínimo de 75% de 

frequência, para participação do documentário e recebimento do certificado.  

Participar da produção do documentário, dentro da carga horária a ser estipulada, para 

obter os nomes no crédito da produção do vídeo.  

 

5) Disposições Finais 

5.a Quaisquer dúvidas sobre esse Chamada Pública serão solucionadas através do 

email: raizesemmovimento.comu@gmail.com 

5.b Para os encontros presenciais serão tomadas precauções de prevenção ao Covid19 

como orientam os principais órgãos de saúde. 
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Anexo I 

Critérios de seleção 

 I - Como indicado no item 3 deste edital, serão critérios a serem considerados 

no momento de seleção das candidatas e dos candidatos, com o devido peso na 

avaliação. 

 a - Ser moradora ou morador do Complexo do Alemão - 12 vagas; Jovens de 

bairros adjacentes ou outras periferias, até 3 vagas. Se não houver candidatas/os que 

não residam no Complexo do Alemão, as 15 vagas serão para moradoras e moradores 

- Peso 5,0.  

 b - 8 vagas serão dispostas para jovens que se declararem negras/os ou 

parda/os; 7 para brancas/os. Se não houver candidatas/os que atendam a esta 

distribuição, atenderemos ao mínimo de, ao menos, 05 vagas para cada raça 

autodeclarada, isto é, ao menos 05 branca/os ou negra/os. Peso 2,0. 

 c - Com relação ao critério de gênero, serão 06 vagas para homens, 06 vagas 

para mulheres, 03 vagas para outros gêneros. Se não houver candidatas/os que 

atendam a esta distribuição, os critérios acima serão aplicados na seleção por este 

critério. Peso 2,0. 

 d- Serão considerados também critérios de experiência, assim, 10 vagas estão 

dispostas para jovens com trajetória na produção de audiovisual ou engajamento em 

organizações sociais e 05 vagas para jovens sem experiência. Peso 1,0. 

 II - As respostas ao item “Qual a sua expectativa com relação a este projeto?” do 

formulário de inscrição serão consideradas no processo de seleção, como critério de 

desempate nos critérios acima estabelecidos. .   

  

 Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2021 

 

 

_____________________________________ 

Renato Oliveira Lima 

Responsável pelo Proponente 

 


