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EDITAL 04/2022 - COORDENAÇÃO DE CULTURA  

RESULTADO DA PRIMEIRA FASE DA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ATUAREM 

COMO MEDIADORES DE ARTES VISUAIS E CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA E 

ENTREVISTA 

 

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/RR – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EM 

RORAIMA, torna público para conhecimento dos interessados, o resultado da 

análise do portfólio e da carta de intenção submetidos ao processo de seleção de 

bolsistas para atuarem como mediadores de Artes Visuais e convocação para 

prova prática. 

Selecionados em ordem alfabética: 

Nome Pontuação Situação Data e horário da prova 

prática e entrevista 

Daniel dos Santos Pereira 69,3 Classificado 14/03/2022 às 15h00 

Laryssa Vilela Gomes 64,6 Classificada 14/03/2022 às 15h20min 

Naian Alberto Ribeiro 60,6 Classificada 14/03/2022 às 15h40min 

 

Local da prova prática:  

Galeria Franco Melchiorri, localizada no Centro de Atividades Sesc Mecejana, com 

acesso pela Avenida Venezuela, 1017, Pricumã. 

Instruções para prova prática: A prova prática consiste numa visita mediada à 

exposição I Kanau – Salão Universitário de Arte Contemporânea que está em 

cartaz no Sesc Roraima desde o dia 02 de dezembro de 2021 na Galeria Franco 

Melchiorri, e que também possui um catálogo virtual disponível no link 

https://linktr.ee/sescculturarr A mediação deverá ter 20 minutos de duração, no 

máximo. Tendo em vista que uma mediação necessita de preparação e estudo, a 

prova prática será realizada no dia 14 de março de 2021. Recomenda-se que o 

candidato esteja presente no local da prova com pelo menos 20 minutos de 

antecedência. O candidato que quiser visitar a exposição física antes da data da 

prova prática poderá agendar das 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00 pelo e-

mail: rpinto@sescrr.com.br ou pelo telefone (95) 98403-4624.  

Dúvidas e esclarecimentos: 

Em caso de dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de seleção e entregas de 

documentos o candidato poderá enviar e-mail para rpinto@sescrr.com.br ou 

entrar em contato pelo telefone (95) 98403-4624. 

 

Boa Vista-RR, 09 de março de 2021.  
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REGINA MOURA FERNANDES 

Gerente de Assistência e 

Cultura 

Sesc/RR 

 

RAFAEL PEREIRA PINTO 

Analista de Cultura  
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