
 
 

                                                                             

 

Edital Projeto Capacitar Galeria de Artes  

Fundação CSN 

 

A Fundação CSN para o Desenvolvimento Social e a Construção da Cidadania comunica a abertura 

das inscrições para o Curso Capacitar Galeria de Artes no âmbito teórico e prático, para o segundo 

semestre de 2011. O curso visa criar condições para a inserção, reinserção e permanência do 

jovem para o mercado de trabalho. Será realizado no Centro Cultural Fundação CSN. 

 

Serão oferecidas 30 vagas para o Projeto Capacitar Galeria de Artes, curso gratuito, distribuídas em 

duas turmas com 15 vagas cada, sendo uma no turno da manhã e uma no turno da tarde. O curso 

compreenderá as seguintes áreas: Elementos Básicos da Linguagem Visual, Experimentação e 

Produção de Imagens, Expografia, Marcenaria, Mediação Arte, Cultura e Público Manutenção e 

Empreendedorismo.  

    

Público-Alvo – O público alvo do projeto é formado por jovens de ambos os sexos, moradores do 

Sul Fluminense, na faixa etária de 15 a 21 anos, que tenham concluído o Ensino Fundamental e 

estejam cursando ou concluído o ensino médio na rede pública. Do total de vagas, 50% são 

destinadas a alunos matriculados no ensino médio das unidades de ensino da FEVRE (Fundação 

Educacional de Volta Redonda).  

 

Obs.: O curso não se destina aos alunos do Ensino Superior  

 

I - INSCRIÇÕES 

 

As inscrições serão gratuitas e realizadas da seguinte forma: 

• Período: 12 a 22 de setembro de 2011. 

• Locais das inscrições:  

Centro Cultural Fundação CSN – Rua 21, nº. 402. Vila Santa Cecília. Volta Redonda (em frente ao 

Recreio do Trabalhador), CRAS Retiro – Rua Grandes Lojas, 107, Retiro e Colégio João XXII – 

Avenida Antonio de Almeida, 1023 – Retiro. 

• Horário: 09h às 17h. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

• Documentação necessária para inscrição: 

- Cópia do documento de identidade (RG) e CPF 

- 02 fotos 3x4 

- Cópia do Comprovante de renda de todos os integrantes da família que trabalham. 

- Cópia do Comprovante de escolaridade (cursando Ensino médio).                                                                  

- É imprescindível apresentar, no ato da inscrição, a Declaração Escolar contendo o nome da 

instituição de Ensino em que o candidato cursou o ensino fundamental (1º à 9º ano). 

• Telefone para contato (24) 3343-3990 – falar com Giane ou Ayrton. 

• É imprescindível a presença do responsável para requerer a inscrição do candidato menor de 

18 anos, sendo obrigatório apresentar RG e CPF do mesmo e assinar o respectivo 

comprovante, que será emitido somente com a documentação completa. 

• O candidato não habilitado ao final do Concurso poderá retirar os documentos referentes à 

inscrição para o Projeto Capacitar Galeria de Artes, no Centro Cultural Fundação CSN, até o dia 

18 de outubro de 2011, exceto sábados, domingos e feriados, após o Resultado Final. Após 

esse período, os documentos serão incinerados.  

• A inscrição no concurso implica aceitação de todas as condições deste edital e dos normativos 

pertinentes aos cursos. 

 

II - PROVA 

 

• A prova será realizada no dia 25 de setembro de 2011, às 9 horas, no Colégio Getúlio Vargas 

Rua 154, 783 - Laranjal (FEVRE).  

• A prova de seleção para ingresso no curso abrangerá as matérias: português (interpretação de 

texto) e matemática (cálculo), nível de ensino fundamental. 

• O candidato deverá chegar ao local de realização da Prova de Conteúdo com antecedência 

mínima de 30 (trinta) minutos do seu início. O portão do local será aberto 30 (trinta) minutos 

antes do início de realização da Prova, e será fechado exatamente no horário previsto para a 

prova. Após esse horário, o candidato não terá mais acesso à sala de realização da prova.  

• No dia da prova, o candidato deverá estar munido de caneta esferográfica, de corpo 

transparente, de tinta azul ou preta, do Comprovante de Inscrição e de documento original de 

identidade.  

• Durante a realização da Prova de Conteúdo, não será permitida qualquer forma de consulta.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

III - RESULTADOS 

 

• A prova será classificatória e eliminatória. 

• A nota mínima exigida para a aprovação é 5,0 (cinco) em cada disciplina e na média geral. 

• A divulgação do gabarito será 30/09/2011 na portaria do Centro Cultural Fundação CSN e 

Colégio Getúlio Vargas. 

• A divulgação do Resultado Final será dia 13/10/2011 na portaria do Centro Cultural Fundação 

CSN e no Colégio Getúlio Vargas. 

 

Será realizada avaliação socioeconômica, junto às famílias dos candidatos, para ingresso na 

capacitação, sendo a mesma, critério eliminatório. Será considerado apto o candidato cuja família 

apresentar renda per capta mensal de até 01 (um) salário mínimo e meio.  

As inscrições e a capacitação serão gratuitas. 

 

IV – MATRÍCULA 

 
-  A matrícula deverá ser efetuada impreterivelmente nos dias 13 e 14/10/2011. 

      - A matrícula dos menores de 18 anos deverá ser feita pelo candidato acompanhado pelo 

responsável e os candidatos com 18 anos completos deverão fazer, pessoalmente, suas matrículas. 

     - No ato da matrícula, os candidatos aprovados escolherão o turno do curso conforme a 

ordem de classificação, sendo que os alunos da FEVRE escolherão de acordo com o contra-turno 

escolar, atendendo os 50% das vagas que lhe são reservadas.  

- Local: Centro Cultural da Fundação CSN - Rua 21, nº402 Vila Santa Cecília – Volta Redonda 

(em frente ao Recreio do Trabalhador). 

- Horário: 9h às 17h.  

                                             

V - CURSO 

 

• Início: 17/10/2011. 

• Vagas: 02 turmas de 15 alunos cada (manhã e tarde). 

• Turno/horário: segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira de 8h30 às 11h30 / 14h às 17h 

 

Cada módulo do Projeto Capacitar Galeria de Artes compreenderá oficina prática e teórica, 

dinamizadas com vivências em locais afins com os conteúdos desenvolvidos: Elementos Básicos da 

Linguagem Visual, Experimentação e Produção de Imagens, Expografia, Mediação Arte Cultura e 

Público (Galeria de Artes de Volta Redonda – Fundação CSN), Marcenaria (Oficina de Marcenaria da 

FEVRE), Manutenção (Hotel Escola Bela Vista) e Empreendedorismo (ETPC).    

 



 
 

 

VI – BENEFÍCIOS ADICIONAIS 

 

A Fundação CSN oferecerá lanche, uniforme e transporte para todos os alunos do Projeto Capacitar 

Galeria de Artes, sendo que o transporte sairá todos os dias de aula do Colégio Getúlio Vargas 

(FEVRE), rua 154, 783 – Laranjal - Volta Redonda - RJ e do Colégio João XXIII (FEVRE), Avenida 

Antônio de Almeida, 1023 – Retiro - Volta Redonda – RJ para o local de aula.  

A FEVRE oferecerá seguro contra acidentes coletivos. 

 

Mais informações:  

 

• Unidades Escolares da FEVRE (Colégio Getúlio Vargas, Colégio Profª Themis de Almeida Vieira, 

Colégio João XXIII, Colégio José Botelho de Athayde e Colégio Profª Delce Horta Delgado), nos 

CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) de Volta Redonda e Centro Cultural 

Fundação CSN e/ou pelos sites www.fundacaocsn.org.br - www.portalvr.com 

 

VII – CRONOGRAMA 

 
Cronograma: 

 

- Divulgação - 12 até 22 de setembro 

- Inscrições - 12 a 22 de setembro 

- Prova - 25 de setembro 

- Divulgação do gabarito - 30 de setembro 

- Resultado final após entrevistas do sócio-econômico - 13 de outubro 

- Matrícula - 13 e 14 de outubro 

- Primeira Aula - 17 de outubro 

- Aulas - de 17 de outubro a 14 de dezembro (três aulas por semana, segundas, quartas e sextas).  

 
 
 
 


