CANDIDATURA DE ARTISTAS
OPERAÇÃO NARIZ VERMELHO 2018
Lisboa/Porto
1. INTRODUÇÃO
A Operação Nariz Vermelho - Instituição Particular de Solidariedade Social (ONV) informa todos os
interessados acerca dos procedimentos para a candidatura de artistas para reforçar a sua equipa a partir
de Novembro de 2018.
A presente candidatura irá decorrer entre 10 de Agosto e 09 de Setembro de 2018. Serão aceites e
analisadas apenas as inscrições de profissionais das Artes do Espetáculo, com atuação artística
comprovada, experiência e/ou formação na linguagem do palhaço. Quatro (4) artistas serão selecionados
para integrar a equipa artística em Lisboa e dois (2) no Porto.

2. INFORMAÇÕES GERAIS
2.1
2.2
2.3
2.4

A análise e seleção dos candidatos serão realizadas pela Direção Artística da ONV.
A inscrição e todo o processo de seleção são gratuitos.
O processo inclui análise do currículo, workshop de seleção, teste prático no hospital e entrevista.
Os candidatos devem escolher a cidade onde querem atuar (Lisboa ou Porto), sendo que não podem
trocar após a escolha. Será permitida apenas uma inscrição por artista.
2.5 Não serão aceites candidaturas incompletas ou que não correspondam à verdade.
2.6 A ONV não se responsabiliza por e-mails não recebidos.
2.7 O material enviado fora do prazo estipulado nesta candidatura não será considerado para o processo
de seleção.

3. PERFIL DO PROFISSIONAL E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
A ONV procura profissionais das Artes do Espetáculo. Será exigido:




Formação e/ou experiência na linguagem de palhaço;
Experiência artística profissional comprovada através do material enviado;
Ter mais de 18 anos.

Durante o processo de seleção serão analisados os seguintes critérios: a experiência/formação artística
como palhaço, outras competências artísticas desenvolvidas (ex: instrumento musical) e a capacidade de
adaptar o trabalho do palhaço para contexto hospitalar.
Para ser palhaço da ONV, é preciso ser artista profissional. Ter disponibilidade para trabalhar duas vezes
por semana no hospital e alto nível de adaptação à linguagem do palhaço, para trabalhar em dupla

durante seis horas por dia num ambiente adverso. Compromisso e vontade de cumprir a missão da
organização com criatividade, interesse na pesquisa da linguagem e consciência do seu trabalho.

4. PROCESSO DE SELEÇÃO
A seleção dos artistas será feita em quatro fases. A não participação em qualquer das datas estipuladas
abaixo implica a exclusão do candidato no processo de seleção.
FASE 1: CANDIDATURAS
De 10 de Agosto a 09 de Setembro de 2018
Para se inscrever, o candidato deverá obrigatoriamente:
1. Preencher o formulário online com os seus dados pessoais e escolha da cidade onde pretende
trabalhar (Lisboa ou Porto) em www.narizvermelho.pt .
2. Enviar os materiais descritos abaixo para o email: audicoes@narizvermelho.pt
a) Carta de intenção (razões pelas quais quer trabalhar na ONV);
b) CV com formação, experiência profissional e dados de contacto (ser sucinto);
c) Uma fotografia de identificação pessoal e outra como palhaço (em anexo ao e-mail);
d) Material visual (link de vídeos de boa qualidade em teatros ou espaços/eventos públicos).
Não serão aceites vídeos anexados ao e-mail.
Só serão aceites as inscrições que estejam completas (preenchimento do formulário online e envio, para
o e-mail mencionado acima, de todos os materiais referidos no ponto 2).
No dia 28 de Setembro de 2018 será divulgada a lista de candidatos que passarão à fase seguinte. A ONV
contactará cada selecionado.
FASE 2: WORKSHOP
15 e 16 de Outubro de 2018, 10h-17h, na sede da Operação Nariz Vermelho - LISBOA
O workshop consiste em atividades e exercícios práticos de jogo e introdução à linguagem do palhaço,
usados como preparação para o trabalho no hospital.
Os candidatos que passarem à fase seguinte serão informados pela ONV.
FASE 3: TESTE PRÁTICO NO HOSPITAL
18, 22 e 23 de Outubro de 2018
O teste prático terá lugar num dos hospitais visitados pela ONV na zona de Lisboa, a ser confirmado
durante o processo de seleção.
Os candidatos que passarem à fase seguinte serão informados pela ONV.
FASE 4: ENTREVISTAS
25 e 26 de Outubro de 2018, na sede da Operação Nariz Vermelho - LISBOA
A última fase consiste numa entrevista pessoal com cada artista selecionado, realizada pela equipa da
ONV.
RESUMO CALENDARIZAÇÃO
FASE 1 – CANDIDATURAS: 10 de Agosto a 9 de Setembro
DIVULGAÇÃO LISTA PRÉ-SELEÇÃO: 28 de Setembro
FASE 2 – WORKSHOP: 15 e 16 de Outubro, 10h-17h, (LISBOA, SEDE ONV)
FASE 3 – TESTE NO HOSPITAL: 18, 22 e 23 de Outubro (LISBOA)
FASE 4 – ENTREVISTAS: 25 e 26 de Outubro (LISBOA, SEDE ONV)

5. RESULTADOS
A divulgação dos artistas escolhidos para integrar a equipa da ONV será feita no dia 31 de Outubro de
2018 no site www.narizvermelho.pt.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS
A formalização da inscrição implica a automática e plena concordância, por parte do candidato, com os
termos desta candidatura.
Qualquer incumprimento anulará a candidatura a este processo de seleção.

7. SOBRE A OPERAÇÃO NARIZ VERMELHO
Operação Nariz Vermelho é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, sem vinculações políticas
ou religiosas, oficialmente constituída no dia 4 de Junho de 2002.
O nosso principal propósito é assegurar de forma contínua um programa de intervenção dentro dos
serviços pediátricos dos hospitais portugueses, através da visita de palhaços profissionais. Estes artistas
têm formação especializada no meio hospitalar e trabalham em estreita colaboração com os profissionais
de saúde, realizando um trabalho artístico adaptado a cada criança e a cada situação.
É responsabilidade da associação formar e garantir a alta qualidade dos artistas cujo trabalho é
remunerado. A Operação Nariz Vermelho oferece aos hospitais as visitas, angariando os fundos
necessários através de donativos, particulares e empresariais, campanhas e merchandising.
Neste momento garantimos visitas hospitalares semanais, durante 42 semanas por ano em hospitais
abrangidos pelo programa nas zonas de Lisboa e Porto, e nas cidades de Coimbra e Braga. A equipa de
artistas é constituída por 26 Doutores Palhaços e nos bastidores trabalham 14 profissionais. Saiba mais
em www.narizvermelho.pt e na página do facebook https://www.facebook.com/NarizVermelho/

