EDITAL E REGULAMENTO DE INGRESSO ÀS OFICINAS DO PROJETO

“Essa Moda Pega”

Instituto Lucinha Gonzalez e Julia Rabelo de Arte e Cultura, inscrito no CNPJ sob o nº
29.518.039/0001-87, denominado simplesmente JPA, Eu te amo!, torna público o Regulamento do
Primeiro Ciclo de Capacitação em Estilistas de Moda Sustentável e Modelos de Passarela do projeto
“Essa Moda Pega”, cujas petições de inscrições se iniciam em 25/01/2019, por meio exclusivamente
eletrônico, através do site do JPA, Eu Te amo, preenchendo a ficha de inscrição, onde o pretendente
a vaga deverá defender as suas motivações para a inscrição.
A petição de inscrição não garante a vaga e caracteriza o aceite do presente Regulamento, que será
regido pelas disposições abaixo:
1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O presente Regulamento visa disciplinar o ingresso nas Capacitações em Estilistas de Moda
Sustentável e Modelos de Passarela do Projeto “Essa Moda Pega” oferecidos pelo JPA, Eu Te Amo.
2 – DO OBJETIVO
As oficinas do projeto “Essa Moda Pega” tem por objetivo promover a capacitação em Estilistas de
Moda Sustentável e Modelos de Passarela favorecendo o encontro de jovens com uma moda mais
acolhedora, humanizada e consciente, potente na sua capacidade de inclusão e de elevação do status
social, sem a necessidade de violentar nem a sociedade, nem o planeta.
Por meio de métodos pedagógicos de ativação da criatividade, autoestima e de reconhecimento da
identidade cultural de cada indivíduo e da aplicação de técnicas de reuso, upcycling e de customização
de roupas, os alunos aprenderão a produzir ou a compor looks sustentáveis e a lidar com as imposições
do mercado com habilidades para fazer prevalecer os seus estilos e a sua liberdade de escolha.
Pretendemos, ao final do curso, ensinar os participantes a usarem a moda como um instrumento para
o empoderamento social, ao invés de se sentirem oprimidos pelos padrões impostos pelo mercado. Eles
também aprenderão a utilizar a moda de forma ética, justa, combatendo o trabalho escravo e a utilização
da mão-de-obra infantil na indústria da moda, adotando práticas sustentáveis com respeito ao meio
ambiente, buscando sempre o consumo consciente.
Todos os treinamentos e cursos são livres e objetivam a promoção social e consciência ambiental de
jovens de ambos os sexos, moradores de Jacarepaguá, de faixa etária de 16 a 24 anos de idade, da
classe social C e D (cuja renda familiar é de 1 a 10 salários mínimos), preferencialmente estudantes ou
ex-estudantes de escolas públicas ou bolsistas de escolas particulares.
Os referidos cursos fazem parte do programa denominado JOVEM SUSTENTÁVEL, que está calcado
nos segmentes pilares:
•
•
•

Cidadania – “Eu” no mundo;
Desenvolvimento pessoal – “Eu” pessoa;
Independência econômica - “Eu” empreendedor.

Para atingir seus objetivos os programas de treinamento proporão palestras, debates, oficinas e
disciplinas curriculares, que incluem cidadania, ética, educação patrimonial, educação ambiental,
empreendedorismo e voluntariado, entre outros que julgar necessários a contribuição da formação
dos participantes dentro dos pilares acima apresentados. As exposições de tais conteúdos se darão
de forma laica e apartidária.
3 – LOCAL DE REALIZAÇÃO E CARGA HORÁRIA
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As oficinas serão disponibilizadas na sede do JPA, Eu Te amo, situada na Rua Alberto Soares
Sampaio nº 72 – Taquara - Rio de Janeiro, às segundas e quartas-feiras, das 8h às 12h e de 12 às
16h, com meia hora de intervalo e terá a carga horária variável de acordo com a capacitação pleiteada,
sendo o de Estilista de Moda Sustentável – com duração de 24 (vinte e quatro) horas e Modelos de
Passarela – com duração de 32 (trinta e duas) horas.
Ambos os cursos terão introdução e aulas teóricas nas disciplinas de empreendedorismo, ética,
cidadania e responsabilidade socioambiental, com carga horária de 8 (oito) horas, a ser aplicada na
sexta-feira que antecede ao início das capacitações práticas no horário das 8h às 12h e de 14h às
18h.
Opcionalmente os alunos poderão avançar na capacitação de produção de desfile de moda, que será
oferecida ao final do primeiro ciclo de capacitação e cuja carga horária será de 6 (seis) horas,
aplicadas em um único dia de oficinas.
4 – DOS REQUISITOS PARA ACESSO A VAGA
A inscrição dos candidatos estará condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos:
a) Ser residente do bairro de Jacarepaguá;
b) Estar devidamente matriculado na rede de ensino público, ou declarar estar inscrito e possuir
bolsa de estudos na rede particular ou apresentar certificado de conclusão de, no mínimo, o
ensino médio;
c) Ter idade entre 16 e 24 anos. Os menores de 18 (dezoito) anos deverão apresentar autorização
de participação assinada por um dos seus representantes legais;
d) Ter renda familiar “per capta” de, no máximo, 2 salários mínimos e renda total familiar de, no
máximo, 10 (dez) salários mínimos.
As comprovações deverão ser apresentadas em até 5 (cinco) dias do deferimento da inscrição do
candidato, sob risco de perda de vaga.
5 - DA INSCRIÇÃO
A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Regulamento e demais normas de disciplina publicadas pela coordenação do
programa JOVEM SUSTENTÁVEL.
As inscrições serão peticionadas mediante o envio de e-mail para euamojpa@jpaeuteamo.com.br até
o dia 24/02/2019 onde o candidato deverá prestar as seguintes informações:
a)
b)
c)
d)
e)

Nome completo e gênero;
Endereço completo, incluindo bairro e cep e contatos telefônicos;
Idade e estado civil;
Grau de escolaridade e horário de estudo do ensino regular;
Renda familiar e número de integrantes da família, informando o grau de parentesco e idade
de cada membro;
f) Declarar ter condições financeiras para custear o transporte até o local das oficinas ou
declarar não necessitar de transporte coletivo para o deslocamento até o local das oficinas;
g) Informar em qual capacitação deseja se matricular optando por Estilista de Moda Sustentável
ou Modelo de Passarela; e
h) Escrever de forma clara e objetiva as razões que o motivaram a fazer a inscrição no curso.
A inscrição não garante o direito a vaga que será concedida aos candidatos que apresentarem maior
nível de aderência a proposta de capacitação e comprometimento com o curso, que serão medidos por
meio de análise da motivação do candidato e pela entrevista com a equipe de seleção.
Ao indeferimento da vaga caberá recurso dentro do prazo de 3 (três) dias contados da data de
publicação dos selecionados, que ocorrerá no dia 27/02/2019. O pedido de recurso deverá ser
apresentado, por escrito, à equipe de seleção por meio do e-mail para euamojpa@jpaeuteamo.com.br
com confirmação de recebimento.
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6 - DA DIVULGAÇÃO, DA SELEÇÃO E DA QUANTIDADE DE VAGAS
As inscrições para as oficinas serão divulgadas no site www.jpaeuteamo.com.br, em redes sociais ou
quaisquer outros meios de comunicação que julgar necessário para dar ampla publicidade e
oportunidade de participação.
A quantidade de inscrição é de 15 (quinze) vagas para a capacitação em Estilistas de Moda
Sustentável e de 10 (dez) vagas para a capacitação em Modelos de Passarela.
Havendo um número superior de candidatos aprovados em relação ao número de vagas disponíveis
a comissão de seleção poderá solicitar entrevista em grupo para melhor avaliar a aptidão dos
candidatos em relação a proposta curricular e aderência com as propostas do projeto.
Serão selecionados os candidatos que atenderem a todos os requisitos relacionados no item 4 ,
respeitados o número de vagas disponível e o critério de seleção disposto neste parágrafo.
7 – DA GRATUIDADE E CONTRAPARTIDA SOCIAL DO PARTICIPANTE
Todas as oficinas objeto deste Regulamento, serão gratuitas e não haverá cobrança de quaisquer
t axas de inscrição ou de material. Além das oficinas, os participantes receberão gratuitamente um
pequeno lanche ofertado durante o intervalo das capacitações.
Não será fornecido o custeio de transporte para os participantes se deslocarem de suas residências
ao local do curso. Não haverá pagamentos de bolsas de estudos ou equivalentes.
Cada participante deverá oferecer uma contrapartida social em retribuição a gratuidade da
capacitação. A contrapartida social será mediante a prestação um serviço voluntário em quaisquer
uma das atividades relacionadas as ações que envolvem o projeto Caravana da Alegria, promovido
pelo JPA, Eu te amo, para requalificação de espaços públicos degradados do bairro.
A contrapartida social será definida em comum acordo pelas partes, com aprovação do representante
legal do menor, que não poderá substituí-lo na ação que será prestada uma única vez durante o
período de capacitação, em horário diverso desta e é parte indissociável do programa de capacitação
ora proposto para fins pedagógicos.
8 - DO CANCELAMENTO DA NSCRIÇÃO
A inscrição será cancelada se for realizada de forma irregular, contendo informações falsas,
equivocadas ou incompletas do candidato.
O JPA, Eu Te Amo não se responsabilizará por solicitação de inscrição não realizada por motivos
de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores que
impossibilitem a transferência ou aferição de dados;
As informações prestadas no ato da inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato,
reservando-se o JPA, Eu Te Amo o direito de excluir da seleção e da matrícula aquele que não
apresentar documentos ou fornecer dados comprovadamente falsos.
9 – DA DESCONTINUAÇÃO DO FORNECIMENTO E DESLIGAMENTO DO ALUNO
Será descontinuado o fornecimento do curso e desligado o aluno, que comprovadamente, após ser
advertido, persista em atos de indisciplina, insubordinação ou descumprimento dos regulamentos do
projeto e que não apresentarem assiduidade, pontualidade e, comprometimento com as tarefas
curriculares ou quaisquer outros atos que demonstrem desinteresse ou que prejudiquem ou
interfiram na qualidade do treinamento e na reputação do projeto.
10 – DO INÍCIO E TÉRMINO DA CAPACITAÇÃO
O início das capacitações se dará conforme calendário abaixo:
• Introdução e Disciplinas teóricas - Dia 15/03 – Sexta-Feira das 8hs às 12hs e das 14hs às
18hs –- 8 horas de capacitação.
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•
•

Capacitação para Estilistas de Moda Sustentável – Início no dia 18/03, todas às segundas
e quartas-feiras, das 8h às 12hs, 3 semanas consecutivas – 24 horas de capacitação.
Capacitação para Modelos de Passarela – Início no dia 18/03, todas às segundas e quartasfeiras, das 12hs às 16h, 4 semanas consecutivas – 32 horas de capacitação.

A Introdução e Disciplinas teóricas fazem parte da grade curricular de todos os participantes do
projeto e ensejará no cancelamento de inscrição do aluno, em caso de falta.
Todos os participantes da Capacitação de Estilistas de Moda Sustentável, que será ministrado pelo
Senac, terão direito a outras capacitações na área de empregabilidade, que serão divulgados após a
inscrição do aluno e serão opcionais.
As capacitações serão realizadas na sede do Senac e visam a preparação deste aluno para a
empregabilidade. Esses alunos também passarão a fazer parte do banco de empregos fornecido pelo
Senac a seus parceiros, visando a colocação desses alunos no mercado de trabalho.
Opcionalmente, àqueles que tiverem interesse, será promovida uma oficina de produção de desfile
de moda, que será oferecida ao final do primeiro ciclo de capacitação, cuja carga horária será de 6
(seis) horas.
11- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
O JPA, Eu Te Amo se reserva ao direito de prorrogar as inscrições ou a data de início das aulas
quando não se atingir a quantidade mínima de candidatos por turma, comunicando aos
interessados a nova data.
Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Consultivo e Deliberativo do JPA, Eu Te Amo!
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