Edital 03/2019 – Monitoria II Festival Mimoso de Cinema
A Dois4Dois Filmes, torna pública a abertura de inscrições, no período de 11 a 17 de
março, para seleção de discentes dos cursos do CAHL - Centro de Artes, Humanidades
e Letras - da UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - para atuarem
como monitores voluntários no II Festival Mimoso de Cinema.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O Festival Mimoso de Cinema será realizado em sua segunda edição na cidade de Luís
Eduardo Magalhães, extremo oeste do estado da Bahia, entre os dias 02 a 05 de maio de
2019, composto por duas mostras competitivas: “Mostra Nacional” e “Mostra
Infantojuvenil”. As exibições da mostra competitiva nacional acontecerão a noite, em
espaço público, no bairro Santa Cruz, e a mostra competitiva infantujuvenil ocorrerá
pelos horários da manhã e tarde, no cinema local, ambas as programações são gratuitas
a toda comunidade. O festival se caracteriza ainda, por ações de formação, estimulando
o surgimento de novos olhares e pensamentos com o cinema e audiovisual na região,
pertencimento e memória junto da comunidade local e discussão de temas pertinentes a
questões sociais e ambientais, que afetam as relações dos moradores na localidade. É
uma realização da Dois4Dois Filmes.

OBJETIVOS
A realização do festival se caracteriza pela descentralização da distribuição da produção
audiovisual nacional e regional, atividades formativas, ações cineclubistas e de cinema e
educação. Exibição de mostras de cinema com caráter competitivo e não competitivo
para curtas metragens nacionais.

OBJETO
A seleção de que trata este Edital tem como objetivo o preenchimento de 12 (doze)
vagas para monitoria voluntária do II Festival Mimoso de Cinema, sendo elas divididas
nas seguintes categorias: Apoio ao Cinema (5 vagas); Receptivo (2 vagas); Registro
Fotográfico e Audiovisual (2 vagas); Montadores (1 vagas); Captação de Som Diretos
(1 vaga); Logger (1 vagas).

