
Edital N. 001/2019 – Doutores RiSonhos

“Nós procuramos um profissional capacitado para desenvolver o 
trabalho nos hospitais e demais lugares em que atuamos. Mas além 
disso, procuramos uma pessoa afetuosa, criativa, ativa, propositiva, 
proativa, generosa, com interesse pelo aprendizado, desejo de 
crescimento junto com o nosso grupo e desejo de contribuir para 
que os Doutores RiSonhos cresçam com sua presença. Essa pessoa 
precisa saber que trabalhar num hospital é muito diferente de se 
trabalhar num palco, numa rua ou num picadeiro. Trabalhar no 
hospital é estar a serviço do paciente, é não ser o foco de atenção e 
sim saber direcionar o foco e o protagonismo para o paciente. 
Trabalhar nos Doutores RiSonhos é despertar diariamente o melhor 
de nós, para fazer o melhor pelo outro. Exercícios diários de 
empatia. ”   Michelle Silveira da Silva – Diretora Artística

1. APRESENTAÇÃO

O Grupo Doutores RiSonhos com sede em Chapecó/SC, torna público o edital para 
seleção de palhaças e palhaços que irão integrar o grupo a partir de 2020. 

As inscrições são gratuitas e ficarão abertas no período de 01 de novembro à 20 de 
dezembro de 2019.

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1. Serão selecionadas até três pessoas maiores de 18 anos para exercerem, de forma 
remunerada, a função de palhaços e palhaças no Projeto Doutores RiSonhos – 
Palhaçaria e humanização hospitalar. 

2.2. A Coordenação dos Doutores RiSonhos fica responsável por analisar, avaliar e 
selecionar os candidatos.

2.3. Os Doutores RiSonhos não se responsabilizam pelos custos de deslocamento, 
hospedagem, alimentação e demais despesas envolvidas no processo de seleção, 
ficando exclusivamente a cargo do candidato. 

2.4. Informações e alterações de datas, locais e horários de todas as etapas serão 
divulgadas pelos Doutores RiSonhos por e-mail a todos os classificados após a primeira 
etapa. Essas e outras informações referentes a esse edital serão disponibilizadas no Blog: 

http://doutoresrisonhos.blogspot.com e no Site www.doutoresrisonhos.com .
2.5. Na ficha de inscrição constará duas categorias, Palhaço Profissional e Palhaço 

Aprendiz, o candidato deverá optar por uma das categorias, sendo permitida somente 
uma inscrição por pessoa.

2.6. Os Doutores RiSonhos não se responsabilizam por e-mails não recebidos e por 
eventuais problemas técnicos do material enviado pelo candidato.

3. SELEÇÃO

A seleção será dividida em duas etapas para as duas categorias: Palhaço Profissional e 
Palhaço Aprendiz.

3.1. PALHAÇO PROFISSIONAL

3.1.1. ETAPA 1 - FICHA DE INSCRIÇÃO, CARTA DE INTENÇÃO, DECLARAÇÃO E 
CURRÍCULO 

Envio do material até dia 20 de dezembro de 2019, somente por e-mail. Não serão 
aceitas inscrições enviadas fora do prazo, ou por outro meio de envio.

Os candidatos devem enviar os materiais listados abaixo para o e-mail: 
editaldoutoresrisonhos@gmail.com .

• Ficha de inscrição preenchida e assinada (arquivo em PDF);
• Carta de intenção (arquivo em PDF) contendo a resposta para as seguintes 

perguntas:
(a) Porque você deseja trabalhar nos Doutores RiSonhos? 
(b) O que você traz em sua “bagagem” e que está disposto a compartilhar com o 

grupo, para além da palhaçaria? E como fará isso?
(c) Como essa experiência agregará na sua formação pessoal e como artista?
• Currículo profissional comprovado através de documentos, certificados e clipagens, 

incluindo: escolaridade, formação, cursos de teatro e palhaço realizados, espetáculos, 
intervenções, participação em eventos culturais e demais informações que o candidato 
julgue necessárias para amplo conhecimento do seu trabalho (arquivo em PDF);

• Declaração de veracidade das informações assinada (arquivo em PDF);
• 03 fotos de seu palhaço (anexadas ao e-mail);
• Links de vídeos relacionados ao seu trabalho de palhaço. Não serão aceitos nenhum tipo 

de arquivo de vídeo anexado ao e-mail, sendo obrigatório o envio de links para esse fim. 
Os candidatos selecionados nessa etapa, serão contatados individualmente no dia 23 

de dezembro de 2019, para participarem da etapa 2.  

3.1.2. ETAPA 2 – ATIVIDADES PRÁTICAS 

3.1.2.1. TREINAMENTO DE SELEÇÃO - dia 28 de janeiro de 2020

Essa etapa consiste em desenvolvimento de técnicas cômicas indispensáveis para o 
trabalho do palhaço que atua no hospital. Também será um momento de conhecer 
melhor os artistas e preparar o grupo para a próxima etapa que é a visita aos hospitais. 

Nessa etapa será avaliada a experiência do palhaço, suas habilidades, disponibilidade 
para o jogo, generosidade, trabalho de grupo, entre outras questões fundamentais para 
a palhaçaria no hospital. 

O candidato deverá trazer roupas leves e confortáveis para dinâmicas físicas e também 
a roupa, acessórios, nariz e demais elementos que compõe a figura de sua palhaça ou 
palhaço.

O local, data e horário do treinamento serão informados pela Coordenação do Grupo 
Doutores RiSonhos.

3.1.2.2. VISITA AO HOSPITAL - 29 de janeiro de 2020 

A visita ao hospital será conduzida pelos integrantes do Grupo Doutores RiSonhos e 
será realizada no Hospital Regional do Oeste, os horários serão informados pela 
Coordenação do Grupo Doutores RiSonhos.

É imprescindível que o candidato traga seu figurino, maquiagem e demais elementos 
que compõem o seu palhaço para a realização da visita.

3.1.2.3. ENTREVISTA - 29 de janeiro de 2020

A entrevista pessoal será a última etapa, realizada com integrantes dos Doutores 
RiSonhos na cidade de Chapecó/SC, após as visitas aos hospitais. 

3.2. PALHAÇO APRENDIZ 

3.2.1. ETAPA 1 - FICHA DE INSCRIÇÃO, CARTA DE INTENÇÃO, DECLARAÇÃO E 
CURRÍCULO 

Envio do material até dia 20 de dezembro de 2019, somente por e-mail. Não serão 
aceitas inscrições enviadas fora do prazo, ou por outro meio de envio.

Os candidatos devem enviar os materiais listados abaixo para o e-mail: 
editaldoutoresrisonhos@gmail.com .

• Ficha de inscrição preenchida e assinada (arquivo em PDF);
• Carta de intenção (arquivo em PDF) contendo a resposta para essas perguntas:
(a) Porque você deseja trabalhar nos Doutores RiSonhos? 
(b) O que você traz em sua “bagagem” e que está disposto a compartilhar com o 

grupo, para além da palhaçaria? E como fará isso?
(c) Como essa experiência agregará na sua formação pessoal e como artista?
• Currículo profissional comprovado através de documentos, certificados e clipagens, 

incluindo: escolaridade, formação, cursos de teatro e palhaço realizados, espetáculos, 
intervenções, participação em eventos culturais e demais informações que o candidato 
julgue necessárias para amplo conhecimento do seu trabalho (arquivo em PDF);

• Declaração de veracidade das informações assinada (arquivo em PDF);
• 03 fotos de seu palhaço (anexadas ao e-mail);
• (Item não obrigatório) Links de vídeos relacionados ao seu trabalho de palhaço. Não 

serão aceitos nenhum tipo de arquivo de vídeo anexado ao e-mail, sendo obrigatório o 
envio de links para esse fim. 

Os candidatos selecionados nessa etapa, serão contatados individualmente no dia 23 
de dezembro de 2019, para participarem da etapa 2 

3.2.2. ETAPA 2 – ATIVIDADES PRÁTICAS 

3.2.2.1. TREINAMENTO DE SELEÇÃO - dia 28 de janeiro de 2020.

Essa etapa consiste em desenvolvimento de técnicas cômicas indispensáveis para o 
trabalho do palhaço que atua no hospital. Também será um momento de conhecer 
melhor os artistas e preparar o grupo para a próxima etapa que é a visita aos hospitais. 

Nessa etapa será avaliada a experiência do palhaço, suas habilidades, disponibilidade 
para o jogo, generosidade, trabalho de grupo, entre outras questões fundamentais para 
a palhaçaria no hospital. 

O candidato deverá trazer roupas leves e confortáveis para dinâmicas físicas.
O local, data e horário do treinamento serão informados pela Coordenação do Grupo 

Doutores RiSonhos.

3.2.2.2. VISITA AO HOSPITAL- 30 de janeiro de 2020

A visita ao hospital será conduzida pelos integrantes do Grupo Doutores RiSonhos e 
será realizada no Hospital da Criança “Augusta Müller Bohner”, os horários serão 
informados pela Coordenação do Grupo Doutores RiSonhos.

É imprescindível que o candidato traga seu figurino, maquiagem e demais elementos 
que compõem o seu palhaço para a realização da visita.

3.2.2.3. ENTREVISTA - 30 de janeiro de 2020

A entrevista pessoal será a última etapa, realizada com integrantes dos Doutores 
RiSonhos na cidade de Chapecó/SC, após as visitas aos hospitais. 

4. REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

Os artistas serão remunerados pelo Projeto Doutores RiSonhos - Palhaçaria e 
humanização hospitalar, por diárias de atividades realizadas, podendo variar de acordo 
com a quantidade de ações. Os valores de remuneração, bem como forma de 
contratação dos artistas, serão informados aos candidatos selecionados na 1ª etapa do 
processo seletivo e demais esclarecimentos serão realizados na etapa de entrevista.  
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Nessa etapa será avaliada a experiência do palhaço, suas habilidades, disponibilidade 
para o jogo, generosidade, trabalho de grupo, entre outras questões fundamentais para 
a palhaçaria no hospital. 

O candidato deverá trazer roupas leves e confortáveis para dinâmicas físicas e também 
a roupa, acessórios, nariz e demais elementos que compõe a figura de sua palhaça ou 
palhaço.

O local, data e horário do treinamento serão informados pela Coordenação do Grupo 
Doutores RiSonhos.

3.1.2.2. VISITA AO HOSPITAL - 29 de janeiro de 2020 

A visita ao hospital será conduzida pelos integrantes do Grupo Doutores RiSonhos e 
será realizada no Hospital Regional do Oeste, os horários serão informados pela 
Coordenação do Grupo Doutores RiSonhos.

É imprescindível que o candidato traga seu figurino, maquiagem e demais elementos 
que compõem o seu palhaço para a realização da visita.

3.1.2.3. ENTREVISTA - 29 de janeiro de 2020

A entrevista pessoal será a última etapa, realizada com integrantes dos Doutores 
RiSonhos na cidade de Chapecó/SC, após as visitas aos hospitais. 

3.2. PALHAÇO APRENDIZ 

3.2.1. ETAPA 1 - FICHA DE INSCRIÇÃO, CARTA DE INTENÇÃO, DECLARAÇÃO E 
CURRÍCULO 

Envio do material até dia 20 de dezembro de 2019, somente por e-mail. Não serão 
aceitas inscrições enviadas fora do prazo, ou por outro meio de envio.

Os candidatos devem enviar os materiais listados abaixo para o e-mail: 
editaldoutoresrisonhos@gmail.com .

• Ficha de inscrição preenchida e assinada (arquivo em PDF);
• Carta de intenção (arquivo em PDF) contendo a resposta para essas perguntas:
(a) Porque você deseja trabalhar nos Doutores RiSonhos? 
(b) O que você traz em sua “bagagem” e que está disposto a compartilhar com o 

grupo, para além da palhaçaria? E como fará isso?
(c) Como essa experiência agregará na sua formação pessoal e como artista?
• Currículo profissional comprovado através de documentos, certificados e clipagens, 

incluindo: escolaridade, formação, cursos de teatro e palhaço realizados, espetáculos, 
intervenções, participação em eventos culturais e demais informações que o candidato 
julgue necessárias para amplo conhecimento do seu trabalho (arquivo em PDF);

• Declaração de veracidade das informações assinada (arquivo em PDF);
• 03 fotos de seu palhaço (anexadas ao e-mail);
• (Item não obrigatório) Links de vídeos relacionados ao seu trabalho de palhaço. Não 

serão aceitos nenhum tipo de arquivo de vídeo anexado ao e-mail, sendo obrigatório o 
envio de links para esse fim. 

Os candidatos selecionados nessa etapa, serão contatados individualmente no dia 23 
de dezembro de 2019, para participarem da etapa 2 

3.2.2. ETAPA 2 – ATIVIDADES PRÁTICAS 

3.2.2.1. TREINAMENTO DE SELEÇÃO - dia 28 de janeiro de 2020.

Essa etapa consiste em desenvolvimento de técnicas cômicas indispensáveis para o 
trabalho do palhaço que atua no hospital. Também será um momento de conhecer 
melhor os artistas e preparar o grupo para a próxima etapa que é a visita aos hospitais. 

Nessa etapa será avaliada a experiência do palhaço, suas habilidades, disponibilidade 
para o jogo, generosidade, trabalho de grupo, entre outras questões fundamentais para 
a palhaçaria no hospital. 

O candidato deverá trazer roupas leves e confortáveis para dinâmicas físicas.
O local, data e horário do treinamento serão informados pela Coordenação do Grupo 

Doutores RiSonhos.

3.2.2.2. VISITA AO HOSPITAL- 30 de janeiro de 2020

A visita ao hospital será conduzida pelos integrantes do Grupo Doutores RiSonhos e 
será realizada no Hospital da Criança “Augusta Müller Bohner”, os horários serão 
informados pela Coordenação do Grupo Doutores RiSonhos.

É imprescindível que o candidato traga seu figurino, maquiagem e demais elementos 
que compõem o seu palhaço para a realização da visita.

3.2.2.3. ENTREVISTA - 30 de janeiro de 2020

A entrevista pessoal será a última etapa, realizada com integrantes dos Doutores 
RiSonhos na cidade de Chapecó/SC, após as visitas aos hospitais. 

4. REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

Os artistas serão remunerados pelo Projeto Doutores RiSonhos - Palhaçaria e 
humanização hospitalar, por diárias de atividades realizadas, podendo variar de acordo 
com a quantidade de ações. Os valores de remuneração, bem como forma de 
contratação dos artistas, serão informados aos candidatos selecionados na 1ª etapa do 
processo seletivo e demais esclarecimentos serão realizados na etapa de entrevista.  
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Edital N. 001/2019 – Doutores RiSonhos

“Nós procuramos um profissional capacitado para desenvolver o 
trabalho nos hospitais e demais lugares em que atuamos. Mas além 
disso, procuramos uma pessoa afetuosa, criativa, ativa, propositiva, 
proativa, generosa, com interesse pelo aprendizado, desejo de 
crescimento junto com o nosso grupo e desejo de contribuir para 
que os Doutores RiSonhos cresçam com sua presença. Essa pessoa 
precisa saber que trabalhar num hospital é muito diferente de se 
trabalhar num palco, numa rua ou num picadeiro. Trabalhar no 
hospital é estar a serviço do paciente, é não ser o foco de atenção e 
sim saber direcionar o foco e o protagonismo para o paciente. 
Trabalhar nos Doutores RiSonhos é despertar diariamente o melhor 
de nós, para fazer o melhor pelo outro. Exercícios diários de 
empatia. ”   Michelle Silveira da Silva – Diretora Artística

1. APRESENTAÇÃO

O Grupo Doutores RiSonhos com sede em Chapecó/SC, torna público o edital para 
seleção de palhaças e palhaços que irão integrar o grupo a partir de 2020. 

As inscrições são gratuitas e ficarão abertas no período de 01 de novembro à 20 de 
dezembro de 2019.

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1. Serão selecionadas até três pessoas maiores de 18 anos para exercerem, de forma 
remunerada, a função de palhaços e palhaças no Projeto Doutores RiSonhos – 
Palhaçaria e humanização hospitalar. 

2.2. A Coordenação dos Doutores RiSonhos fica responsável por analisar, avaliar e 
selecionar os candidatos.

2.3. Os Doutores RiSonhos não se responsabilizam pelos custos de deslocamento, 
hospedagem, alimentação e demais despesas envolvidas no processo de seleção, 
ficando exclusivamente a cargo do candidato. 

2.4. Informações e alterações de datas, locais e horários de todas as etapas serão 
divulgadas pelos Doutores RiSonhos por e-mail a todos os classificados após a primeira 
etapa. Essas e outras informações referentes a esse edital serão disponibilizadas no Blog: 

http://doutoresrisonhos.blogspot.com e no Site www.doutoresrisonhos.com .
2.5. Na ficha de inscrição constará duas categorias, Palhaço Profissional e Palhaço 

Aprendiz, o candidato deverá optar por uma das categorias, sendo permitida somente 
uma inscrição por pessoa.

2.6. Os Doutores RiSonhos não se responsabilizam por e-mails não recebidos e por 
eventuais problemas técnicos do material enviado pelo candidato.

3. SELEÇÃO

A seleção será dividida em duas etapas para as duas categorias: Palhaço Profissional e 
Palhaço Aprendiz.

3.1. PALHAÇO PROFISSIONAL

3.1.1. ETAPA 1 - FICHA DE INSCRIÇÃO, CARTA DE INTENÇÃO, DECLARAÇÃO E 
CURRÍCULO 

Envio do material até dia 20 de dezembro de 2019, somente por e-mail. Não serão 
aceitas inscrições enviadas fora do prazo, ou por outro meio de envio.

Os candidatos devem enviar os materiais listados abaixo para o e-mail: 
editaldoutoresrisonhos@gmail.com .

• Ficha de inscrição preenchida e assinada (arquivo em PDF);
• Carta de intenção (arquivo em PDF) contendo a resposta para as seguintes 

perguntas:
(a) Porque você deseja trabalhar nos Doutores RiSonhos? 
(b) O que você traz em sua “bagagem” e que está disposto a compartilhar com o 

grupo, para além da palhaçaria? E como fará isso?
(c) Como essa experiência agregará na sua formação pessoal e como artista?
• Currículo profissional comprovado através de documentos, certificados e clipagens, 

incluindo: escolaridade, formação, cursos de teatro e palhaço realizados, espetáculos, 
intervenções, participação em eventos culturais e demais informações que o candidato 
julgue necessárias para amplo conhecimento do seu trabalho (arquivo em PDF);

• Declaração de veracidade das informações assinada (arquivo em PDF);
• 03 fotos de seu palhaço (anexadas ao e-mail);
• Links de vídeos relacionados ao seu trabalho de palhaço. Não serão aceitos nenhum tipo 

de arquivo de vídeo anexado ao e-mail, sendo obrigatório o envio de links para esse fim. 
Os candidatos selecionados nessa etapa, serão contatados individualmente no dia 23 

de dezembro de 2019, para participarem da etapa 2.  

3.1.2. ETAPA 2 – ATIVIDADES PRÁTICAS 

3.1.2.1. TREINAMENTO DE SELEÇÃO - dia 28 de janeiro de 2020

Essa etapa consiste em desenvolvimento de técnicas cômicas indispensáveis para o 
trabalho do palhaço que atua no hospital. Também será um momento de conhecer 
melhor os artistas e preparar o grupo para a próxima etapa que é a visita aos hospitais. 

Nessa etapa será avaliada a experiência do palhaço, suas habilidades, disponibilidade 
para o jogo, generosidade, trabalho de grupo, entre outras questões fundamentais para 
a palhaçaria no hospital. 

O candidato deverá trazer roupas leves e confortáveis para dinâmicas físicas e também 
a roupa, acessórios, nariz e demais elementos que compõe a figura de sua palhaça ou 
palhaço.

O local, data e horário do treinamento serão informados pela Coordenação do Grupo 
Doutores RiSonhos.

3.1.2.2. VISITA AO HOSPITAL - 29 de janeiro de 2020 

A visita ao hospital será conduzida pelos integrantes do Grupo Doutores RiSonhos e 
será realizada no Hospital Regional do Oeste, os horários serão informados pela 
Coordenação do Grupo Doutores RiSonhos.

É imprescindível que o candidato traga seu figurino, maquiagem e demais elementos 
que compõem o seu palhaço para a realização da visita.

3.1.2.3. ENTREVISTA - 29 de janeiro de 2020

A entrevista pessoal será a última etapa, realizada com integrantes dos Doutores 
RiSonhos na cidade de Chapecó/SC, após as visitas aos hospitais. 

3.2. PALHAÇO APRENDIZ 

3.2.1. ETAPA 1 - FICHA DE INSCRIÇÃO, CARTA DE INTENÇÃO, DECLARAÇÃO E 
CURRÍCULO 

Envio do material até dia 20 de dezembro de 2019, somente por e-mail. Não serão 
aceitas inscrições enviadas fora do prazo, ou por outro meio de envio.

Os candidatos devem enviar os materiais listados abaixo para o e-mail: 
editaldoutoresrisonhos@gmail.com .

• Ficha de inscrição preenchida e assinada (arquivo em PDF);
• Carta de intenção (arquivo em PDF) contendo a resposta para essas perguntas:
(a) Porque você deseja trabalhar nos Doutores RiSonhos? 
(b) O que você traz em sua “bagagem” e que está disposto a compartilhar com o 

grupo, para além da palhaçaria? E como fará isso?
(c) Como essa experiência agregará na sua formação pessoal e como artista?
• Currículo profissional comprovado através de documentos, certificados e clipagens, 

incluindo: escolaridade, formação, cursos de teatro e palhaço realizados, espetáculos, 
intervenções, participação em eventos culturais e demais informações que o candidato 
julgue necessárias para amplo conhecimento do seu trabalho (arquivo em PDF);

• Declaração de veracidade das informações assinada (arquivo em PDF);
• 03 fotos de seu palhaço (anexadas ao e-mail);
• (Item não obrigatório) Links de vídeos relacionados ao seu trabalho de palhaço. Não 

serão aceitos nenhum tipo de arquivo de vídeo anexado ao e-mail, sendo obrigatório o 
envio de links para esse fim. 

Os candidatos selecionados nessa etapa, serão contatados individualmente no dia 23 
de dezembro de 2019, para participarem da etapa 2 

3.2.2. ETAPA 2 – ATIVIDADES PRÁTICAS 

3.2.2.1. TREINAMENTO DE SELEÇÃO - dia 28 de janeiro de 2020.

Essa etapa consiste em desenvolvimento de técnicas cômicas indispensáveis para o 
trabalho do palhaço que atua no hospital. Também será um momento de conhecer 
melhor os artistas e preparar o grupo para a próxima etapa que é a visita aos hospitais. 

Nessa etapa será avaliada a experiência do palhaço, suas habilidades, disponibilidade 
para o jogo, generosidade, trabalho de grupo, entre outras questões fundamentais para 
a palhaçaria no hospital. 

O candidato deverá trazer roupas leves e confortáveis para dinâmicas físicas.
O local, data e horário do treinamento serão informados pela Coordenação do Grupo 

Doutores RiSonhos.

3.2.2.2. VISITA AO HOSPITAL- 30 de janeiro de 2020

A visita ao hospital será conduzida pelos integrantes do Grupo Doutores RiSonhos e 
será realizada no Hospital da Criança “Augusta Müller Bohner”, os horários serão 
informados pela Coordenação do Grupo Doutores RiSonhos.

É imprescindível que o candidato traga seu figurino, maquiagem e demais elementos 
que compõem o seu palhaço para a realização da visita.

3.2.2.3. ENTREVISTA - 30 de janeiro de 2020

A entrevista pessoal será a última etapa, realizada com integrantes dos Doutores 
RiSonhos na cidade de Chapecó/SC, após as visitas aos hospitais. 

4. REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

Os artistas serão remunerados pelo Projeto Doutores RiSonhos - Palhaçaria e 
humanização hospitalar, por diárias de atividades realizadas, podendo variar de acordo 
com a quantidade de ações. Os valores de remuneração, bem como forma de 
contratação dos artistas, serão informados aos candidatos selecionados na 1ª etapa do 
processo seletivo e demais esclarecimentos serão realizados na etapa de entrevista.  
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Edital N. 001/2019 – Doutores RiSonhos

“Nós procuramos um profissional capacitado para desenvolver o 
trabalho nos hospitais e demais lugares em que atuamos. Mas além 
disso, procuramos uma pessoa afetuosa, criativa, ativa, propositiva, 
proativa, generosa, com interesse pelo aprendizado, desejo de 
crescimento junto com o nosso grupo e desejo de contribuir para 
que os Doutores RiSonhos cresçam com sua presença. Essa pessoa 
precisa saber que trabalhar num hospital é muito diferente de se 
trabalhar num palco, numa rua ou num picadeiro. Trabalhar no 
hospital é estar a serviço do paciente, é não ser o foco de atenção e 
sim saber direcionar o foco e o protagonismo para o paciente. 
Trabalhar nos Doutores RiSonhos é despertar diariamente o melhor 
de nós, para fazer o melhor pelo outro. Exercícios diários de 
empatia. ”   Michelle Silveira da Silva – Diretora Artística

1. APRESENTAÇÃO

O Grupo Doutores RiSonhos com sede em Chapecó/SC, torna público o edital para 
seleção de palhaças e palhaços que irão integrar o grupo a partir de 2020. 

As inscrições são gratuitas e ficarão abertas no período de 01 de novembro à 20 de 
dezembro de 2019.

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1. Serão selecionadas até três pessoas maiores de 18 anos para exercerem, de forma 
remunerada, a função de palhaços e palhaças no Projeto Doutores RiSonhos – 
Palhaçaria e humanização hospitalar. 

2.2. A Coordenação dos Doutores RiSonhos fica responsável por analisar, avaliar e 
selecionar os candidatos.

2.3. Os Doutores RiSonhos não se responsabilizam pelos custos de deslocamento, 
hospedagem, alimentação e demais despesas envolvidas no processo de seleção, 
ficando exclusivamente a cargo do candidato. 

2.4. Informações e alterações de datas, locais e horários de todas as etapas serão 
divulgadas pelos Doutores RiSonhos por e-mail a todos os classificados após a primeira 
etapa. Essas e outras informações referentes a esse edital serão disponibilizadas no Blog: 

http://doutoresrisonhos.blogspot.com e no Site www.doutoresrisonhos.com .
2.5. Na ficha de inscrição constará duas categorias, Palhaço Profissional e Palhaço 

Aprendiz, o candidato deverá optar por uma das categorias, sendo permitida somente 
uma inscrição por pessoa.

2.6. Os Doutores RiSonhos não se responsabilizam por e-mails não recebidos e por 
eventuais problemas técnicos do material enviado pelo candidato.

3. SELEÇÃO

A seleção será dividida em duas etapas para as duas categorias: Palhaço Profissional e 
Palhaço Aprendiz.

3.1. PALHAÇO PROFISSIONAL

3.1.1. ETAPA 1 - FICHA DE INSCRIÇÃO, CARTA DE INTENÇÃO, DECLARAÇÃO E 
CURRÍCULO 

Envio do material até dia 20 de dezembro de 2019, somente por e-mail. Não serão 
aceitas inscrições enviadas fora do prazo, ou por outro meio de envio.

Os candidatos devem enviar os materiais listados abaixo para o e-mail: 
editaldoutoresrisonhos@gmail.com .

• Ficha de inscrição preenchida e assinada (arquivo em PDF);
• Carta de intenção (arquivo em PDF) contendo a resposta para as seguintes 

perguntas:
(a) Porque você deseja trabalhar nos Doutores RiSonhos? 
(b) O que você traz em sua “bagagem” e que está disposto a compartilhar com o 

grupo, para além da palhaçaria? E como fará isso?
(c) Como essa experiência agregará na sua formação pessoal e como artista?
• Currículo profissional comprovado através de documentos, certificados e clipagens, 

incluindo: escolaridade, formação, cursos de teatro e palhaço realizados, espetáculos, 
intervenções, participação em eventos culturais e demais informações que o candidato 
julgue necessárias para amplo conhecimento do seu trabalho (arquivo em PDF);

• Declaração de veracidade das informações assinada (arquivo em PDF);
• 03 fotos de seu palhaço (anexadas ao e-mail);
• Links de vídeos relacionados ao seu trabalho de palhaço. Não serão aceitos nenhum tipo 

de arquivo de vídeo anexado ao e-mail, sendo obrigatório o envio de links para esse fim. 
Os candidatos selecionados nessa etapa, serão contatados individualmente no dia 23 

de dezembro de 2019, para participarem da etapa 2.  

3.1.2. ETAPA 2 – ATIVIDADES PRÁTICAS 

3.1.2.1. TREINAMENTO DE SELEÇÃO - dia 28 de janeiro de 2020

Essa etapa consiste em desenvolvimento de técnicas cômicas indispensáveis para o 
trabalho do palhaço que atua no hospital. Também será um momento de conhecer 
melhor os artistas e preparar o grupo para a próxima etapa que é a visita aos hospitais. 

Nessa etapa será avaliada a experiência do palhaço, suas habilidades, disponibilidade 
para o jogo, generosidade, trabalho de grupo, entre outras questões fundamentais para 
a palhaçaria no hospital. 

O candidato deverá trazer roupas leves e confortáveis para dinâmicas físicas e também 
a roupa, acessórios, nariz e demais elementos que compõe a figura de sua palhaça ou 
palhaço.

O local, data e horário do treinamento serão informados pela Coordenação do Grupo 
Doutores RiSonhos.

3.1.2.2. VISITA AO HOSPITAL - 29 de janeiro de 2020 

A visita ao hospital será conduzida pelos integrantes do Grupo Doutores RiSonhos e 
será realizada no Hospital Regional do Oeste, os horários serão informados pela 
Coordenação do Grupo Doutores RiSonhos.

É imprescindível que o candidato traga seu figurino, maquiagem e demais elementos 
que compõem o seu palhaço para a realização da visita.

3.1.2.3. ENTREVISTA - 29 de janeiro de 2020

A entrevista pessoal será a última etapa, realizada com integrantes dos Doutores 
RiSonhos na cidade de Chapecó/SC, após as visitas aos hospitais. 

3.2. PALHAÇO APRENDIZ 

3.2.1. ETAPA 1 - FICHA DE INSCRIÇÃO, CARTA DE INTENÇÃO, DECLARAÇÃO E 
CURRÍCULO 

Envio do material até dia 20 de dezembro de 2019, somente por e-mail. Não serão 
aceitas inscrições enviadas fora do prazo, ou por outro meio de envio.

Os candidatos devem enviar os materiais listados abaixo para o e-mail: 
editaldoutoresrisonhos@gmail.com .

• Ficha de inscrição preenchida e assinada (arquivo em PDF);
• Carta de intenção (arquivo em PDF) contendo a resposta para essas perguntas:
(a) Porque você deseja trabalhar nos Doutores RiSonhos? 
(b) O que você traz em sua “bagagem” e que está disposto a compartilhar com o 

grupo, para além da palhaçaria? E como fará isso?
(c) Como essa experiência agregará na sua formação pessoal e como artista?
• Currículo profissional comprovado através de documentos, certificados e clipagens, 

incluindo: escolaridade, formação, cursos de teatro e palhaço realizados, espetáculos, 
intervenções, participação em eventos culturais e demais informações que o candidato 
julgue necessárias para amplo conhecimento do seu trabalho (arquivo em PDF);

• Declaração de veracidade das informações assinada (arquivo em PDF);
• 03 fotos de seu palhaço (anexadas ao e-mail);
• (Item não obrigatório) Links de vídeos relacionados ao seu trabalho de palhaço. Não 

serão aceitos nenhum tipo de arquivo de vídeo anexado ao e-mail, sendo obrigatório o 
envio de links para esse fim. 

Os candidatos selecionados nessa etapa, serão contatados individualmente no dia 23 
de dezembro de 2019, para participarem da etapa 2 

3.2.2. ETAPA 2 – ATIVIDADES PRÁTICAS 

3.2.2.1. TREINAMENTO DE SELEÇÃO - dia 28 de janeiro de 2020.

Essa etapa consiste em desenvolvimento de técnicas cômicas indispensáveis para o 
trabalho do palhaço que atua no hospital. Também será um momento de conhecer 
melhor os artistas e preparar o grupo para a próxima etapa que é a visita aos hospitais. 

Nessa etapa será avaliada a experiência do palhaço, suas habilidades, disponibilidade 
para o jogo, generosidade, trabalho de grupo, entre outras questões fundamentais para 
a palhaçaria no hospital. 

O candidato deverá trazer roupas leves e confortáveis para dinâmicas físicas.
O local, data e horário do treinamento serão informados pela Coordenação do Grupo 

Doutores RiSonhos.

3.2.2.2. VISITA AO HOSPITAL- 30 de janeiro de 2020

A visita ao hospital será conduzida pelos integrantes do Grupo Doutores RiSonhos e 
será realizada no Hospital da Criança “Augusta Müller Bohner”, os horários serão 
informados pela Coordenação do Grupo Doutores RiSonhos.

É imprescindível que o candidato traga seu figurino, maquiagem e demais elementos 
que compõem o seu palhaço para a realização da visita.

3.2.2.3. ENTREVISTA - 30 de janeiro de 2020

A entrevista pessoal será a última etapa, realizada com integrantes dos Doutores 
RiSonhos na cidade de Chapecó/SC, após as visitas aos hospitais. 

4. REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

Os artistas serão remunerados pelo Projeto Doutores RiSonhos - Palhaçaria e 
humanização hospitalar, por diárias de atividades realizadas, podendo variar de acordo 
com a quantidade de ações. Os valores de remuneração, bem como forma de 
contratação dos artistas, serão informados aos candidatos selecionados na 1ª etapa do 
processo seletivo e demais esclarecimentos serão realizados na etapa de entrevista.  
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Edital N. 001/2019 – Doutores RiSonhos

“Nós procuramos um profissional capacitado para desenvolver o 
trabalho nos hospitais e demais lugares em que atuamos. Mas além 
disso, procuramos uma pessoa afetuosa, criativa, ativa, propositiva, 
proativa, generosa, com interesse pelo aprendizado, desejo de 
crescimento junto com o nosso grupo e desejo de contribuir para 
que os Doutores RiSonhos cresçam com sua presença. Essa pessoa 
precisa saber que trabalhar num hospital é muito diferente de se 
trabalhar num palco, numa rua ou num picadeiro. Trabalhar no 
hospital é estar a serviço do paciente, é não ser o foco de atenção e 
sim saber direcionar o foco e o protagonismo para o paciente. 
Trabalhar nos Doutores RiSonhos é despertar diariamente o melhor 
de nós, para fazer o melhor pelo outro. Exercícios diários de 
empatia. ”   Michelle Silveira da Silva – Diretora Artística

1. APRESENTAÇÃO

O Grupo Doutores RiSonhos com sede em Chapecó/SC, torna público o edital para 
seleção de palhaças e palhaços que irão integrar o grupo a partir de 2020. 

As inscrições são gratuitas e ficarão abertas no período de 01 de novembro à 20 de 
dezembro de 2019.

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1. Serão selecionadas até três pessoas maiores de 18 anos para exercerem, de forma 
remunerada, a função de palhaços e palhaças no Projeto Doutores RiSonhos – 
Palhaçaria e humanização hospitalar. 

2.2. A Coordenação dos Doutores RiSonhos fica responsável por analisar, avaliar e 
selecionar os candidatos.

2.3. Os Doutores RiSonhos não se responsabilizam pelos custos de deslocamento, 
hospedagem, alimentação e demais despesas envolvidas no processo de seleção, 
ficando exclusivamente a cargo do candidato. 

2.4. Informações e alterações de datas, locais e horários de todas as etapas serão 
divulgadas pelos Doutores RiSonhos por e-mail a todos os classificados após a primeira 
etapa. Essas e outras informações referentes a esse edital serão disponibilizadas no Blog: 

http://doutoresrisonhos.blogspot.com e no Site www.doutoresrisonhos.com .
2.5. Na ficha de inscrição constará duas categorias, Palhaço Profissional e Palhaço 

Aprendiz, o candidato deverá optar por uma das categorias, sendo permitida somente 
uma inscrição por pessoa.

2.6. Os Doutores RiSonhos não se responsabilizam por e-mails não recebidos e por 
eventuais problemas técnicos do material enviado pelo candidato.

3. SELEÇÃO

A seleção será dividida em duas etapas para as duas categorias: Palhaço Profissional e 
Palhaço Aprendiz.

3.1. PALHAÇO PROFISSIONAL

3.1.1. ETAPA 1 - FICHA DE INSCRIÇÃO, CARTA DE INTENÇÃO, DECLARAÇÃO E 
CURRÍCULO 

Envio do material até dia 20 de dezembro de 2019, somente por e-mail. Não serão 
aceitas inscrições enviadas fora do prazo, ou por outro meio de envio.

Os candidatos devem enviar os materiais listados abaixo para o e-mail: 
editaldoutoresrisonhos@gmail.com .

• Ficha de inscrição preenchida e assinada (arquivo em PDF);
• Carta de intenção (arquivo em PDF) contendo a resposta para as seguintes 

perguntas:
(a) Porque você deseja trabalhar nos Doutores RiSonhos? 
(b) O que você traz em sua “bagagem” e que está disposto a compartilhar com o 

grupo, para além da palhaçaria? E como fará isso?
(c) Como essa experiência agregará na sua formação pessoal e como artista?
• Currículo profissional comprovado através de documentos, certificados e clipagens, 

incluindo: escolaridade, formação, cursos de teatro e palhaço realizados, espetáculos, 
intervenções, participação em eventos culturais e demais informações que o candidato 
julgue necessárias para amplo conhecimento do seu trabalho (arquivo em PDF);

• Declaração de veracidade das informações assinada (arquivo em PDF);
• 03 fotos de seu palhaço (anexadas ao e-mail);
• Links de vídeos relacionados ao seu trabalho de palhaço. Não serão aceitos nenhum tipo 

de arquivo de vídeo anexado ao e-mail, sendo obrigatório o envio de links para esse fim. 
Os candidatos selecionados nessa etapa, serão contatados individualmente no dia 23 

de dezembro de 2019, para participarem da etapa 2.  

3.1.2. ETAPA 2 – ATIVIDADES PRÁTICAS 

3.1.2.1. TREINAMENTO DE SELEÇÃO - dia 28 de janeiro de 2020

Essa etapa consiste em desenvolvimento de técnicas cômicas indispensáveis para o 
trabalho do palhaço que atua no hospital. Também será um momento de conhecer 
melhor os artistas e preparar o grupo para a próxima etapa que é a visita aos hospitais. 

Nessa etapa será avaliada a experiência do palhaço, suas habilidades, disponibilidade 
para o jogo, generosidade, trabalho de grupo, entre outras questões fundamentais para 
a palhaçaria no hospital. 

O candidato deverá trazer roupas leves e confortáveis para dinâmicas físicas e também 
a roupa, acessórios, nariz e demais elementos que compõe a figura de sua palhaça ou 
palhaço.

O local, data e horário do treinamento serão informados pela Coordenação do Grupo 
Doutores RiSonhos.

3.1.2.2. VISITA AO HOSPITAL - 29 de janeiro de 2020 

A visita ao hospital será conduzida pelos integrantes do Grupo Doutores RiSonhos e 
será realizada no Hospital Regional do Oeste, os horários serão informados pela 
Coordenação do Grupo Doutores RiSonhos.

É imprescindível que o candidato traga seu figurino, maquiagem e demais elementos 
que compõem o seu palhaço para a realização da visita.

3.1.2.3. ENTREVISTA - 29 de janeiro de 2020

A entrevista pessoal será a última etapa, realizada com integrantes dos Doutores 
RiSonhos na cidade de Chapecó/SC, após as visitas aos hospitais. 

3.2. PALHAÇO APRENDIZ 

3.2.1. ETAPA 1 - FICHA DE INSCRIÇÃO, CARTA DE INTENÇÃO, DECLARAÇÃO E 
CURRÍCULO 

Envio do material até dia 20 de dezembro de 2019, somente por e-mail. Não serão 
aceitas inscrições enviadas fora do prazo, ou por outro meio de envio.

Os candidatos devem enviar os materiais listados abaixo para o e-mail: 
editaldoutoresrisonhos@gmail.com .

• Ficha de inscrição preenchida e assinada (arquivo em PDF);
• Carta de intenção (arquivo em PDF) contendo a resposta para essas perguntas:
(a) Porque você deseja trabalhar nos Doutores RiSonhos? 
(b) O que você traz em sua “bagagem” e que está disposto a compartilhar com o 

grupo, para além da palhaçaria? E como fará isso?
(c) Como essa experiência agregará na sua formação pessoal e como artista?
• Currículo profissional comprovado através de documentos, certificados e clipagens, 

incluindo: escolaridade, formação, cursos de teatro e palhaço realizados, espetáculos, 
intervenções, participação em eventos culturais e demais informações que o candidato 
julgue necessárias para amplo conhecimento do seu trabalho (arquivo em PDF);

• Declaração de veracidade das informações assinada (arquivo em PDF);
• 03 fotos de seu palhaço (anexadas ao e-mail);
• (Item não obrigatório) Links de vídeos relacionados ao seu trabalho de palhaço. Não 

serão aceitos nenhum tipo de arquivo de vídeo anexado ao e-mail, sendo obrigatório o 
envio de links para esse fim. 

Os candidatos selecionados nessa etapa, serão contatados individualmente no dia 23 
de dezembro de 2019, para participarem da etapa 2 

3.2.2. ETAPA 2 – ATIVIDADES PRÁTICAS 

3.2.2.1. TREINAMENTO DE SELEÇÃO - dia 28 de janeiro de 2020.

Essa etapa consiste em desenvolvimento de técnicas cômicas indispensáveis para o 
trabalho do palhaço que atua no hospital. Também será um momento de conhecer 
melhor os artistas e preparar o grupo para a próxima etapa que é a visita aos hospitais. 

Nessa etapa será avaliada a experiência do palhaço, suas habilidades, disponibilidade 
para o jogo, generosidade, trabalho de grupo, entre outras questões fundamentais para 
a palhaçaria no hospital. 

O candidato deverá trazer roupas leves e confortáveis para dinâmicas físicas.
O local, data e horário do treinamento serão informados pela Coordenação do Grupo 

Doutores RiSonhos.

3.2.2.2. VISITA AO HOSPITAL- 30 de janeiro de 2020

A visita ao hospital será conduzida pelos integrantes do Grupo Doutores RiSonhos e 
será realizada no Hospital da Criança “Augusta Müller Bohner”, os horários serão 
informados pela Coordenação do Grupo Doutores RiSonhos.

É imprescindível que o candidato traga seu figurino, maquiagem e demais elementos 
que compõem o seu palhaço para a realização da visita.

3.2.2.3. ENTREVISTA - 30 de janeiro de 2020

A entrevista pessoal será a última etapa, realizada com integrantes dos Doutores 
RiSonhos na cidade de Chapecó/SC, após as visitas aos hospitais. 

4. REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

Os artistas serão remunerados pelo Projeto Doutores RiSonhos - Palhaçaria e 
humanização hospitalar, por diárias de atividades realizadas, podendo variar de acordo 
com a quantidade de ações. Os valores de remuneração, bem como forma de 
contratação dos artistas, serão informados aos candidatos selecionados na 1ª etapa do 
processo seletivo e demais esclarecimentos serão realizados na etapa de entrevista.  

Palhaço Profissional 20h semanais

10h semanaisPalhaço Aprendiz

CARGA HORÁRIACATEGORIA
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Edital N. 001/2019 – Doutores RiSonhos

“Nós procuramos um profissional capacitado para desenvolver o 
trabalho nos hospitais e demais lugares em que atuamos. Mas além 
disso, procuramos uma pessoa afetuosa, criativa, ativa, propositiva, 
proativa, generosa, com interesse pelo aprendizado, desejo de 
crescimento junto com o nosso grupo e desejo de contribuir para 
que os Doutores RiSonhos cresçam com sua presença. Essa pessoa 
precisa saber que trabalhar num hospital é muito diferente de se 
trabalhar num palco, numa rua ou num picadeiro. Trabalhar no 
hospital é estar a serviço do paciente, é não ser o foco de atenção e 
sim saber direcionar o foco e o protagonismo para o paciente. 
Trabalhar nos Doutores RiSonhos é despertar diariamente o melhor 
de nós, para fazer o melhor pelo outro. Exercícios diários de 
empatia. ”   Michelle Silveira da Silva – Diretora Artística

1. APRESENTAÇÃO

O Grupo Doutores RiSonhos com sede em Chapecó/SC, torna público o edital para 
seleção de palhaças e palhaços que irão integrar o grupo a partir de 2020. 

As inscrições são gratuitas e ficarão abertas no período de 01 de novembro à 20 de 
dezembro de 2019.

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1. Serão selecionadas até três pessoas maiores de 18 anos para exercerem, de forma 
remunerada, a função de palhaços e palhaças no Projeto Doutores RiSonhos – 
Palhaçaria e humanização hospitalar. 

2.2. A Coordenação dos Doutores RiSonhos fica responsável por analisar, avaliar e 
selecionar os candidatos.

2.3. Os Doutores RiSonhos não se responsabilizam pelos custos de deslocamento, 
hospedagem, alimentação e demais despesas envolvidas no processo de seleção, 
ficando exclusivamente a cargo do candidato. 

2.4. Informações e alterações de datas, locais e horários de todas as etapas serão 
divulgadas pelos Doutores RiSonhos por e-mail a todos os classificados após a primeira 
etapa. Essas e outras informações referentes a esse edital serão disponibilizadas no Blog: 

http://doutoresrisonhos.blogspot.com e no Site www.doutoresrisonhos.com .
2.5. Na ficha de inscrição constará duas categorias, Palhaço Profissional e Palhaço 

Aprendiz, o candidato deverá optar por uma das categorias, sendo permitida somente 
uma inscrição por pessoa.

2.6. Os Doutores RiSonhos não se responsabilizam por e-mails não recebidos e por 
eventuais problemas técnicos do material enviado pelo candidato.

3. SELEÇÃO

A seleção será dividida em duas etapas para as duas categorias: Palhaço Profissional e 
Palhaço Aprendiz.

3.1. PALHAÇO PROFISSIONAL

3.1.1. ETAPA 1 - FICHA DE INSCRIÇÃO, CARTA DE INTENÇÃO, DECLARAÇÃO E 
CURRÍCULO 

Envio do material até dia 20 de dezembro de 2019, somente por e-mail. Não serão 
aceitas inscrições enviadas fora do prazo, ou por outro meio de envio.

Os candidatos devem enviar os materiais listados abaixo para o e-mail: 
editaldoutoresrisonhos@gmail.com .

• Ficha de inscrição preenchida e assinada (arquivo em PDF);
• Carta de intenção (arquivo em PDF) contendo a resposta para as seguintes 

perguntas:
(a) Porque você deseja trabalhar nos Doutores RiSonhos? 
(b) O que você traz em sua “bagagem” e que está disposto a compartilhar com o 

grupo, para além da palhaçaria? E como fará isso?
(c) Como essa experiência agregará na sua formação pessoal e como artista?
• Currículo profissional comprovado através de documentos, certificados e clipagens, 

incluindo: escolaridade, formação, cursos de teatro e palhaço realizados, espetáculos, 
intervenções, participação em eventos culturais e demais informações que o candidato 
julgue necessárias para amplo conhecimento do seu trabalho (arquivo em PDF);

• Declaração de veracidade das informações assinada (arquivo em PDF);
• 03 fotos de seu palhaço (anexadas ao e-mail);
• Links de vídeos relacionados ao seu trabalho de palhaço. Não serão aceitos nenhum tipo 

de arquivo de vídeo anexado ao e-mail, sendo obrigatório o envio de links para esse fim. 
Os candidatos selecionados nessa etapa, serão contatados individualmente no dia 23 

de dezembro de 2019, para participarem da etapa 2.  

3.1.2. ETAPA 2 – ATIVIDADES PRÁTICAS 

3.1.2.1. TREINAMENTO DE SELEÇÃO - dia 28 de janeiro de 2020

Essa etapa consiste em desenvolvimento de técnicas cômicas indispensáveis para o 
trabalho do palhaço que atua no hospital. Também será um momento de conhecer 
melhor os artistas e preparar o grupo para a próxima etapa que é a visita aos hospitais. 

Nessa etapa será avaliada a experiência do palhaço, suas habilidades, disponibilidade 
para o jogo, generosidade, trabalho de grupo, entre outras questões fundamentais para 
a palhaçaria no hospital. 

O candidato deverá trazer roupas leves e confortáveis para dinâmicas físicas e também 
a roupa, acessórios, nariz e demais elementos que compõe a figura de sua palhaça ou 
palhaço.

O local, data e horário do treinamento serão informados pela Coordenação do Grupo 
Doutores RiSonhos.

3.1.2.2. VISITA AO HOSPITAL - 29 de janeiro de 2020 

A visita ao hospital será conduzida pelos integrantes do Grupo Doutores RiSonhos e 
será realizada no Hospital Regional do Oeste, os horários serão informados pela 
Coordenação do Grupo Doutores RiSonhos.

É imprescindível que o candidato traga seu figurino, maquiagem e demais elementos 
que compõem o seu palhaço para a realização da visita.

3.1.2.3. ENTREVISTA - 29 de janeiro de 2020

A entrevista pessoal será a última etapa, realizada com integrantes dos Doutores 
RiSonhos na cidade de Chapecó/SC, após as visitas aos hospitais. 

3.2. PALHAÇO APRENDIZ 

3.2.1. ETAPA 1 - FICHA DE INSCRIÇÃO, CARTA DE INTENÇÃO, DECLARAÇÃO E 
CURRÍCULO 

Envio do material até dia 20 de dezembro de 2019, somente por e-mail. Não serão 
aceitas inscrições enviadas fora do prazo, ou por outro meio de envio.

Os candidatos devem enviar os materiais listados abaixo para o e-mail: 
editaldoutoresrisonhos@gmail.com .

• Ficha de inscrição preenchida e assinada (arquivo em PDF);
• Carta de intenção (arquivo em PDF) contendo a resposta para essas perguntas:
(a) Porque você deseja trabalhar nos Doutores RiSonhos? 
(b) O que você traz em sua “bagagem” e que está disposto a compartilhar com o 

grupo, para além da palhaçaria? E como fará isso?
(c) Como essa experiência agregará na sua formação pessoal e como artista?
• Currículo profissional comprovado através de documentos, certificados e clipagens, 

incluindo: escolaridade, formação, cursos de teatro e palhaço realizados, espetáculos, 
intervenções, participação em eventos culturais e demais informações que o candidato 
julgue necessárias para amplo conhecimento do seu trabalho (arquivo em PDF);

• Declaração de veracidade das informações assinada (arquivo em PDF);
• 03 fotos de seu palhaço (anexadas ao e-mail);
• (Item não obrigatório) Links de vídeos relacionados ao seu trabalho de palhaço. Não 

serão aceitos nenhum tipo de arquivo de vídeo anexado ao e-mail, sendo obrigatório o 
envio de links para esse fim. 

Os candidatos selecionados nessa etapa, serão contatados individualmente no dia 23 
de dezembro de 2019, para participarem da etapa 2 

3.2.2. ETAPA 2 – ATIVIDADES PRÁTICAS 

3.2.2.1. TREINAMENTO DE SELEÇÃO - dia 28 de janeiro de 2020.

Essa etapa consiste em desenvolvimento de técnicas cômicas indispensáveis para o 
trabalho do palhaço que atua no hospital. Também será um momento de conhecer 
melhor os artistas e preparar o grupo para a próxima etapa que é a visita aos hospitais. 

Nessa etapa será avaliada a experiência do palhaço, suas habilidades, disponibilidade 
para o jogo, generosidade, trabalho de grupo, entre outras questões fundamentais para 
a palhaçaria no hospital. 

O candidato deverá trazer roupas leves e confortáveis para dinâmicas físicas.
O local, data e horário do treinamento serão informados pela Coordenação do Grupo 

Doutores RiSonhos.

3.2.2.2. VISITA AO HOSPITAL- 30 de janeiro de 2020

A visita ao hospital será conduzida pelos integrantes do Grupo Doutores RiSonhos e 
será realizada no Hospital da Criança “Augusta Müller Bohner”, os horários serão 
informados pela Coordenação do Grupo Doutores RiSonhos.

É imprescindível que o candidato traga seu figurino, maquiagem e demais elementos 
que compõem o seu palhaço para a realização da visita.

3.2.2.3. ENTREVISTA - 30 de janeiro de 2020

A entrevista pessoal será a última etapa, realizada com integrantes dos Doutores 
RiSonhos na cidade de Chapecó/SC, após as visitas aos hospitais. 

4. REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

Os artistas serão remunerados pelo Projeto Doutores RiSonhos - Palhaçaria e 
humanização hospitalar, por diárias de atividades realizadas, podendo variar de acordo 
com a quantidade de ações. Os valores de remuneração, bem como forma de 
contratação dos artistas, serão informados aos candidatos selecionados na 1ª etapa do 
processo seletivo e demais esclarecimentos serão realizados na etapa de entrevista.  

5. RESULTADOS

O resultado será divulgado no Blog dos Doutores RiSonhos 
(http://doutoresrisonhos.blogspot.com ) e no Site (http://www.doutoresrisonhos.com ) 
no dia 31 de janeiro de 2020.

O grupo informará aos selecionados a documentação necessária para a contratação e 
demais necessidades para o início das atividades.

ANEXO i

DOUTORES RISONHOS – Palhaçaria no hospital

O Grupo Doutores RiSonhos existe desde 2012 na cidade de Chapecó/SC e desenvolve 
pesquisas e ações ligadas a palhaçaria em geral, especialmente direcionada ao ambiente 
hospitalar. O Grupo desenvolve desde 2013 o Projeto Doutores RiSonhos – Palhaçaria no 
hospital, que consiste em realizar visitas periódicas, semanalmente ao Hospital Regional 
do Oeste e Hospital da Criança “Augusta Müller Bohner” em Chapecó/SC, além de 
promover a formação continuada do grupo, formação em palhaçaria para a comunidade, 
apresentações de espetáculos e diversas ações ligadas a arte na cidade.

A equipe formada por palhaços profissionais realiza visitas lúdicas, cômicas aos 
pacientes internados e em fase de tratamento nos dois hospitais citados, buscando por 
meio de sua atuação contribuir para a recuperação, aceitação dos medicamentos e 
socialização dos pacientes, acompanhantes e profissionais da saúde.

As experiências vividas nos hospitais desde 2012, com os encontros promovidos pela 
arte e pelo riso, com a multiplicidade de histórias e risos que foram compartilhados, 
temos a certeza de que a continuidade deste projeto se faz necessária. 

Continuemos para que a humanização do espaço hospitalar seja uma constante, para 
que os profissionais da saúde possam ter mais qualidade de vida, para que os pacientes 
reconheçam a sua potência para a vida e redescubram a sua capacidade de rir em 
qualquer situação e desta forma possa aumentar a sua imunidade e contribuir na sua 
recuperação, para que os acompanhantes possam rir e encarar com mais humor a 
situação de doença e para que o hospital possa ser cada vez mais um lugar de saúde e 
de vida e menos de doença e de morte.

23/12/2019 Blog:
doutoresrisonhos.blogspot.com

Site: doutoresrisonhos.com 

Blog:
doutoresrisonhos.blogspot.com

Site: doutoresrisonhos.com 

23/12/2019 Via e-mail e/ou telefone.

28/01/2020 Na cidade de Chapecó/SC,
local a ser informado.

31/01/2020

30/01/2020 Na cidade de Chapecó/SC
(horários e locais serão

informados individualmente)

Inscrições 

Divulgação dos selecionados
na 1ª Etapa

Contato com os selecionados 

Treinamento de seleção

Resultado dos selecionados

Visita aos hospitais
e entrevistas

(Palhaços Aprendizes)

Visitas aos hospitais
e entrevistas

(Palhaços Profissionais)

29/01/2020 Na cidade de Chapecó/SC
(horários e locais serão

informados individualmente)

De 01/11/2019
a 20/12/2019

Via e-mail

CRONOGRAMA

Atividade Data Local
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Edital N. 001/2019 – Doutores RiSonhos

“Nós procuramos um profissional capacitado para desenvolver o 
trabalho nos hospitais e demais lugares em que atuamos. Mas além 
disso, procuramos uma pessoa afetuosa, criativa, ativa, propositiva, 
proativa, generosa, com interesse pelo aprendizado, desejo de 
crescimento junto com o nosso grupo e desejo de contribuir para 
que os Doutores RiSonhos cresçam com sua presença. Essa pessoa 
precisa saber que trabalhar num hospital é muito diferente de se 
trabalhar num palco, numa rua ou num picadeiro. Trabalhar no 
hospital é estar a serviço do paciente, é não ser o foco de atenção e 
sim saber direcionar o foco e o protagonismo para o paciente. 
Trabalhar nos Doutores RiSonhos é despertar diariamente o melhor 
de nós, para fazer o melhor pelo outro. Exercícios diários de 
empatia. ”   Michelle Silveira da Silva – Diretora Artística

1. APRESENTAÇÃO

O Grupo Doutores RiSonhos com sede em Chapecó/SC, torna público o edital para 
seleção de palhaças e palhaços que irão integrar o grupo a partir de 2020. 

As inscrições são gratuitas e ficarão abertas no período de 01 de novembro à 20 de 
dezembro de 2019.

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1. Serão selecionadas até três pessoas maiores de 18 anos para exercerem, de forma 
remunerada, a função de palhaços e palhaças no Projeto Doutores RiSonhos – 
Palhaçaria e humanização hospitalar. 

2.2. A Coordenação dos Doutores RiSonhos fica responsável por analisar, avaliar e 
selecionar os candidatos.

2.3. Os Doutores RiSonhos não se responsabilizam pelos custos de deslocamento, 
hospedagem, alimentação e demais despesas envolvidas no processo de seleção, 
ficando exclusivamente a cargo do candidato. 

2.4. Informações e alterações de datas, locais e horários de todas as etapas serão 
divulgadas pelos Doutores RiSonhos por e-mail a todos os classificados após a primeira 
etapa. Essas e outras informações referentes a esse edital serão disponibilizadas no Blog: 

http://doutoresrisonhos.blogspot.com e no Site www.doutoresrisonhos.com .
2.5. Na ficha de inscrição constará duas categorias, Palhaço Profissional e Palhaço 

Aprendiz, o candidato deverá optar por uma das categorias, sendo permitida somente 
uma inscrição por pessoa.

2.6. Os Doutores RiSonhos não se responsabilizam por e-mails não recebidos e por 
eventuais problemas técnicos do material enviado pelo candidato.

3. SELEÇÃO

A seleção será dividida em duas etapas para as duas categorias: Palhaço Profissional e 
Palhaço Aprendiz.

3.1. PALHAÇO PROFISSIONAL

3.1.1. ETAPA 1 - FICHA DE INSCRIÇÃO, CARTA DE INTENÇÃO, DECLARAÇÃO E 
CURRÍCULO 

Envio do material até dia 20 de dezembro de 2019, somente por e-mail. Não serão 
aceitas inscrições enviadas fora do prazo, ou por outro meio de envio.

Os candidatos devem enviar os materiais listados abaixo para o e-mail: 
editaldoutoresrisonhos@gmail.com .

• Ficha de inscrição preenchida e assinada (arquivo em PDF);
• Carta de intenção (arquivo em PDF) contendo a resposta para as seguintes 

perguntas:
(a) Porque você deseja trabalhar nos Doutores RiSonhos? 
(b) O que você traz em sua “bagagem” e que está disposto a compartilhar com o 

grupo, para além da palhaçaria? E como fará isso?
(c) Como essa experiência agregará na sua formação pessoal e como artista?
• Currículo profissional comprovado através de documentos, certificados e clipagens, 

incluindo: escolaridade, formação, cursos de teatro e palhaço realizados, espetáculos, 
intervenções, participação em eventos culturais e demais informações que o candidato 
julgue necessárias para amplo conhecimento do seu trabalho (arquivo em PDF);

• Declaração de veracidade das informações assinada (arquivo em PDF);
• 03 fotos de seu palhaço (anexadas ao e-mail);
• Links de vídeos relacionados ao seu trabalho de palhaço. Não serão aceitos nenhum tipo 

de arquivo de vídeo anexado ao e-mail, sendo obrigatório o envio de links para esse fim. 
Os candidatos selecionados nessa etapa, serão contatados individualmente no dia 23 

de dezembro de 2019, para participarem da etapa 2.  

3.1.2. ETAPA 2 – ATIVIDADES PRÁTICAS 

3.1.2.1. TREINAMENTO DE SELEÇÃO - dia 28 de janeiro de 2020

Essa etapa consiste em desenvolvimento de técnicas cômicas indispensáveis para o 
trabalho do palhaço que atua no hospital. Também será um momento de conhecer 
melhor os artistas e preparar o grupo para a próxima etapa que é a visita aos hospitais. 

Nessa etapa será avaliada a experiência do palhaço, suas habilidades, disponibilidade 
para o jogo, generosidade, trabalho de grupo, entre outras questões fundamentais para 
a palhaçaria no hospital. 

O candidato deverá trazer roupas leves e confortáveis para dinâmicas físicas e também 
a roupa, acessórios, nariz e demais elementos que compõe a figura de sua palhaça ou 
palhaço.

O local, data e horário do treinamento serão informados pela Coordenação do Grupo 
Doutores RiSonhos.

3.1.2.2. VISITA AO HOSPITAL - 29 de janeiro de 2020 

A visita ao hospital será conduzida pelos integrantes do Grupo Doutores RiSonhos e 
será realizada no Hospital Regional do Oeste, os horários serão informados pela 
Coordenação do Grupo Doutores RiSonhos.

É imprescindível que o candidato traga seu figurino, maquiagem e demais elementos 
que compõem o seu palhaço para a realização da visita.

3.1.2.3. ENTREVISTA - 29 de janeiro de 2020

A entrevista pessoal será a última etapa, realizada com integrantes dos Doutores 
RiSonhos na cidade de Chapecó/SC, após as visitas aos hospitais. 

3.2. PALHAÇO APRENDIZ 

3.2.1. ETAPA 1 - FICHA DE INSCRIÇÃO, CARTA DE INTENÇÃO, DECLARAÇÃO E 
CURRÍCULO 

Envio do material até dia 20 de dezembro de 2019, somente por e-mail. Não serão 
aceitas inscrições enviadas fora do prazo, ou por outro meio de envio.

Os candidatos devem enviar os materiais listados abaixo para o e-mail: 
editaldoutoresrisonhos@gmail.com .

• Ficha de inscrição preenchida e assinada (arquivo em PDF);
• Carta de intenção (arquivo em PDF) contendo a resposta para essas perguntas:
(a) Porque você deseja trabalhar nos Doutores RiSonhos? 
(b) O que você traz em sua “bagagem” e que está disposto a compartilhar com o 

grupo, para além da palhaçaria? E como fará isso?
(c) Como essa experiência agregará na sua formação pessoal e como artista?
• Currículo profissional comprovado através de documentos, certificados e clipagens, 

incluindo: escolaridade, formação, cursos de teatro e palhaço realizados, espetáculos, 
intervenções, participação em eventos culturais e demais informações que o candidato 
julgue necessárias para amplo conhecimento do seu trabalho (arquivo em PDF);

• Declaração de veracidade das informações assinada (arquivo em PDF);
• 03 fotos de seu palhaço (anexadas ao e-mail);
• (Item não obrigatório) Links de vídeos relacionados ao seu trabalho de palhaço. Não 

serão aceitos nenhum tipo de arquivo de vídeo anexado ao e-mail, sendo obrigatório o 
envio de links para esse fim. 

Os candidatos selecionados nessa etapa, serão contatados individualmente no dia 23 
de dezembro de 2019, para participarem da etapa 2 

3.2.2. ETAPA 2 – ATIVIDADES PRÁTICAS 

3.2.2.1. TREINAMENTO DE SELEÇÃO - dia 28 de janeiro de 2020.

Essa etapa consiste em desenvolvimento de técnicas cômicas indispensáveis para o 
trabalho do palhaço que atua no hospital. Também será um momento de conhecer 
melhor os artistas e preparar o grupo para a próxima etapa que é a visita aos hospitais. 

Nessa etapa será avaliada a experiência do palhaço, suas habilidades, disponibilidade 
para o jogo, generosidade, trabalho de grupo, entre outras questões fundamentais para 
a palhaçaria no hospital. 

O candidato deverá trazer roupas leves e confortáveis para dinâmicas físicas.
O local, data e horário do treinamento serão informados pela Coordenação do Grupo 

Doutores RiSonhos.

3.2.2.2. VISITA AO HOSPITAL- 30 de janeiro de 2020

A visita ao hospital será conduzida pelos integrantes do Grupo Doutores RiSonhos e 
será realizada no Hospital da Criança “Augusta Müller Bohner”, os horários serão 
informados pela Coordenação do Grupo Doutores RiSonhos.

É imprescindível que o candidato traga seu figurino, maquiagem e demais elementos 
que compõem o seu palhaço para a realização da visita.

3.2.2.3. ENTREVISTA - 30 de janeiro de 2020

A entrevista pessoal será a última etapa, realizada com integrantes dos Doutores 
RiSonhos na cidade de Chapecó/SC, após as visitas aos hospitais. 

4. REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

Os artistas serão remunerados pelo Projeto Doutores RiSonhos - Palhaçaria e 
humanização hospitalar, por diárias de atividades realizadas, podendo variar de acordo 
com a quantidade de ações. Os valores de remuneração, bem como forma de 
contratação dos artistas, serão informados aos candidatos selecionados na 1ª etapa do 
processo seletivo e demais esclarecimentos serão realizados na etapa de entrevista.  

5. RESULTADOS

O resultado será divulgado no Blog dos Doutores RiSonhos 
(http://doutoresrisonhos.blogspot.com ) e no Site (http://www.doutoresrisonhos.com ) 
no dia 31 de janeiro de 2020.

O grupo informará aos selecionados a documentação necessária para a contratação e 
demais necessidades para o início das atividades.

ANEXO i

DOUTORES RISONHOS – Palhaçaria no hospital

O Grupo Doutores RiSonhos existe desde 2012 na cidade de Chapecó/SC e desenvolve 
pesquisas e ações ligadas a palhaçaria em geral, especialmente direcionada ao ambiente 
hospitalar. O Grupo desenvolve desde 2013 o Projeto Doutores RiSonhos – Palhaçaria no 
hospital, que consiste em realizar visitas periódicas, semanalmente ao Hospital Regional 
do Oeste e Hospital da Criança “Augusta Müller Bohner” em Chapecó/SC, além de 
promover a formação continuada do grupo, formação em palhaçaria para a comunidade, 
apresentações de espetáculos e diversas ações ligadas a arte na cidade.

A equipe formada por palhaços profissionais realiza visitas lúdicas, cômicas aos 
pacientes internados e em fase de tratamento nos dois hospitais citados, buscando por 
meio de sua atuação contribuir para a recuperação, aceitação dos medicamentos e 
socialização dos pacientes, acompanhantes e profissionais da saúde.

As experiências vividas nos hospitais desde 2012, com os encontros promovidos pela 
arte e pelo riso, com a multiplicidade de histórias e risos que foram compartilhados, 
temos a certeza de que a continuidade deste projeto se faz necessária. 

Continuemos para que a humanização do espaço hospitalar seja uma constante, para 
que os profissionais da saúde possam ter mais qualidade de vida, para que os pacientes 
reconheçam a sua potência para a vida e redescubram a sua capacidade de rir em 
qualquer situação e desta forma possa aumentar a sua imunidade e contribuir na sua 
recuperação, para que os acompanhantes possam rir e encarar com mais humor a 
situação de doença e para que o hospital possa ser cada vez mais um lugar de saúde e 
de vida e menos de doença e de morte.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS

Ao realizar sua inscrição, o candidato automaticamente concorda com todos os termos 
previstos neste edital. 
Os casos omissos serão analisados pela Coordenação dos Doutores RiSonhos.
O não cumprimento de quaisquer itens deste edital, poderá implicar na desqualificação 
do candidato a qualquer momento, uma vez constada a incorreção no procedimento. 
Informações e dúvidas serão esclarecidas somente pelo email: 
editaldoutoresrisonhos@gmail.com .

Chapecó, 01 de novembro de 2019.

Vinicius Eduardo Bouckhardt
Coord. Geral

Michelle Silveira da Silva
Direção Artística
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hospitalar. O Grupo desenvolve desde 2013 o Projeto Doutores RiSonhos – Palhaçaria no 
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do Oeste e Hospital da Criança “Augusta Müller Bohner” em Chapecó/SC, além de 
promover a formação continuada do grupo, formação em palhaçaria para a comunidade, 
apresentações de espetáculos e diversas ações ligadas a arte na cidade.

A equipe formada por palhaços profissionais realiza visitas lúdicas, cômicas aos 
pacientes internados e em fase de tratamento nos dois hospitais citados, buscando por 
meio de sua atuação contribuir para a recuperação, aceitação dos medicamentos e 
socialização dos pacientes, acompanhantes e profissionais da saúde.

As experiências vividas nos hospitais desde 2012, com os encontros promovidos pela 
arte e pelo riso, com a multiplicidade de histórias e risos que foram compartilhados, 
temos a certeza de que a continuidade deste projeto se faz necessária. 

Continuemos para que a humanização do espaço hospitalar seja uma constante, para 
que os profissionais da saúde possam ter mais qualidade de vida, para que os pacientes 
reconheçam a sua potência para a vida e redescubram a sua capacidade de rir em 
qualquer situação e desta forma possa aumentar a sua imunidade e contribuir na sua 
recuperação, para que os acompanhantes possam rir e encarar com mais humor a 
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PALHAÇARIA E
HUMANIZAÇÃO HOSPITALAR

DOUTORES
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