
 
PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL 

EDITAL 023/2019 
 
Cargo: Bailarino 
Nº de vagas: 01 
Descrição Sumária 
O Balé da Cidade de São Paulo, sob Direção Artística de Ismael Ivo, abre inscrições para seleção e 
contratação de 01 vaga para bailarino, para exercer atividades junto ao Balé da Cidade de São Paulo, corpo 
artístico da Fundação Theatro Municipal de São Paulo. 
 
Poderão inscrever-se candidatos com idade, entre 20 e 36 anos completos até a data do teste. 
Os aprovados na seleção serão contratados pelo Instituto Odeon e exercerão atividades junto ao Balé da 
Cidade a partir de junho de 2019. 
 
INFORMAÇÕES GERAIS 
 
O teste será divido em duas etapas, a saber: 
1 – Pré-Seleção Eliminatória – Via inscrição online 
2 – Audição Presencial 
 
INSCRIÇÕES 
As inscrições serão realizadas online até 14 de abril de 2019. 
 
No ato da inscrição o candidato deverá preencher a Ficha de Inscrição em anexo que deverá conter: 
 

1-  Link de vídeo de trabalho recente do candidato(a), e ou acervo pessoal. Com boa qualidade, de no 
máximo 05 minutos. 

2- Currículo artístico de no máximo uma página, digitado em tamanho de fonte n º 12 e espaçamento 
simples; 

3- 3 – 01 foto (recente) de corpo inteiro (10 x 15 cm) com collant ou malha. 
 
Poderão inscrever-se candidatos com idade entre 20 (vinte) anos e 36 (trinta e seis) anos completos até a 
data do teste. 
A ficha de inscrição deverá ser enviada totalmente preenchida com os itens solicitados para: 
selecaobale@institutoodeon.org.br 
 
AUDIÇÃO 
 
Pré-Seleção Eliminatória 
Após análise do material pela Comissão de Seleção, o candidato receberá um e-mail confirmando a sua 
seleção para o teste presencial. 
Será publicada uma lista no site do http://www.odeoncompanhiateatral.com.br/instituto/trabalhe-conosco/ na 
data provável de 29 de abril de 2019, dos candidatos  habilitados para a audição. 
 
Audição: Os candidatos aprovados na Pré-Seleção deverão se apresentar com uma hora de antecedência, 
munidos de documento de identidade, na sede do Balé da Cidade de São Paulo, situada à Av. São João, 
281, Praça das Artes, Centro, São Paulo - SP.  Telefone (11) 3053-2110, no seguinte dia: 
 
Seleção Final:  
11/05/2019   das 10:00 às 17:00 
 
Os candidatos serão avaliados por meio de: 
1- Aula técnica de dança clássica e dança contemporânea 
2- Trechos de coreografias do repertórfio do Balé da Cidade de São Paulo; 
3- Improvisação. 



 
 
AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
 
Os candidatos inscritos serão avaliados pela Comissão de Seleção composta pela direção e equipe artística 
do Balé da Cidade de São Paulo. 
 
O resultado final será divulgado em 13 de maio de 2019, no site 
http://www.odeoncompanhiateatral.com.br/instituto/trabalhe-conosco/ 
 
CONVOCAÇÃO 
 
A convovação do candidato se dará de acordo com a ordem de classificação realizada pela Comissão de 
Seleção. 
O candidato aprovado será notificado por e-mail. 
Havendo desistência ou desligamento dos selecionados, os classificados poderão continuar a serem 
chamados, na ordem de classificação, até que se proceda à nova seleção. 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
A inscrição do candidato implicara, por si só, no conhecimento e aceitação dos dispositivos e condições do 
presente comunicado. 
A Simples aprovação do inscrito não enseja direito de admissão ou contratação, sendo ele aproveitado de 
acordo com as vagas existentes e disponibilidade de recursos financeiros. 
A administração se reserva o direito de, a qualquer tempo, verificar a exatidão dos dados apresentados pelo 
candidato. 
 
Disponibilidade para viagens 
 
Horário de Trabalho: Os candidatos que forem aprovados e convocados serão contratados pelo Instituto 
Odeon, em regime CLT de 30 horas semanais. 
 
 
*Fica reservado ao Instituto Odeon o direito de confirmar ou não a realização destas contratações, de 
acordo com sua necessidade ou conveniência. 
 
Jimmy Keller 
Diretor de Operações e Finanças 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

LISTA DE CANDIDATOS CONVOCADOS PARA AUDIÇÃO DE BAILARINO  
BALÉ DA CIDADE DE SÃO PALO 

 
Informamos abaixo os candidatos pré-aprovados pela Comissão de Seleção do Balé da Cidade 
de São Paulo, sob Direção Artística de Ismael Ivo – Convocados para Audição no dia 11 de Maio 
2019. 
 
 
 
Allan Marcelino  
André Gomes 
André Luiz Pereira 
Bruno Lobo 
Carlos Chagas 
Carlos Gomes 
Dilo Paulo 
Diogo Gonçalves 
Edgar Marques  
Elton de Souza 
Fabio Alcântara 
Flavio Arcoverde 
Gentil Neto  
Germano Avlis 
Gleisson Moreira 
Hugo Lopes 
Jamilson P' Castro 
Jeison Lopes 
John Santos 
Jonas Moraes 

Jonathan de Paula 
Jorge Ferreira 
Kleverson Troz 
Leonardo Garcia 
Leonardo Medeiros 
Leonardo Silveira 
Leony Bony 
Luan Cristian  
Lucas Resende 
Rafael Lima 
Renan Vilela 
Robson Bento 
Rodolfo Saraiva 
Rodrigo Castelo Branco 
Ruan Wills 
Vagner Cruz 
Victor Vargas 
Walter Monteiro 
Willian Gásparo 
Ygor Zago 
 

 
 
 


