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São Paulo Companhia de Dança recebe inscrições para seleção de 

bailarinos e bailarinas profissionais até 12 de novembro 

Audição terá etapas virtual e presencial 

 

Contrato dos selecionados tem início de trabalho em janeiro de 2022 │ Foto: Marcos Alonso 

 

A São Paulo Companhia de Dança (SPCD), corpo artístico da Secretaria de 

Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado, gerida pela Associação Pró-

Dança e dirigida por Inês Bogéa, está com inscrições abertas para audição de 

bailarinos e bailarinas profissionais com o objetivo de integrar o elenco da SPCD. 

As candidaturas podem ser realizadas até o dia 12 de novembro de 2021 no site 

da Companhia (www.spcd.com.br/spcd/audicoes/).  

 

Os candidatos devem ter 18 anos ou mais, além de DRT já emitido. As vagas são 

para colocação efetiva em contrato de trabalho de acordo com o regime da CLT, 

com início dos trabalhos em janeiro de 2022. Podem se inscrever profissionais de 

qualquer estado brasileiro e também estrangeiros desde que tenham o registro 

profissional de trabalho emitido no Brasil. 

 

O processo seletivo será realizado em três fases: análise de currículo/vídeos, 

audição virtual prática com aula de balé, via Zoom, e audição presencial com 

avaliação técnica e artística, anamnese para realização de atividade física e 

entrevista. A última fase será realizada na sede da Companhia (Rua Três Rios, 

363 – 1º andar – Bom Retiro – São Paulo/SP) e obedecerá aos protocolos de 

saúde determinados pelo Plano São Paulo no período de realização das audições. 

http://www.spcd.com.br/spcd/audicoes/
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Em cada etapa, os profissionais selecionados serão informados por e-mail e terão 

seus nomes listados no site da SPCD. 

 

Para mais informações, acesse spcd.com.br/spcd/audicoes. 

 

 

SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA 

Direção Artística e Executiva | Inês Bogéa 

Criada em janeiro de 2008, a São Paulo Companhia de Dança (SPCD) é um corpo artístico 

da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, gerida 

pela Associação Pró-Dança e dirigida por Inês Bogéa, doutora em Artes, bailarina, 

documentarista e escritora. A São Paulo é uma Companhia de repertório, ou seja, realiza 

montagens de excelência artística, que incluem trabalhos dos séculos XIX, XX e XXI de 

grandes peças clássicas e modernas a obras contemporâneas, especialmente criadas por 

coreógrafos nacionais e internacionais. A difusão da dança, produção e circulação de 

espetáculos é o núcleo principal de seu trabalho. A SPCD apresenta espetáculos de dança 

no Estado de São Paulo, no Brasil e no exterior e é hoje considerada uma das mais 

importantes companhias de dança da América Latina pela crítica especializada. Desde 

sua criação, já foi assistida por um público superior a 764 mil pessoas em 17 diferentes 

países, passando por cerca de 145 cidades em mais de 1.000 apresentações e 

acumulando mais de 30 prêmios nacionais e internacionais. Além da Difusão e Circulação 

de Espetáculos, a SPCD tem mais duas vertentes de ação: os Programas Educativos e de 

Sensibilização de Plateia e Registro e Memória da Dança. 

 
INÊS BOGÉA - Direção Artística e Executiva | Inês Bogéa é doutora em Artes 

(Unicamp, 2007), bailarina, documentarista, escritora, professora nos cursos de 

especialização Arte na Educação: Teoria e Prática da Universidade de São Paulo (USP) e 

Pós-Graduação em Linguagem e Poética da Dança: Documentário, Memória e Dança da 

Universidade Regional de Blumenau (FURB) em parceria com a Fundação Fritz Muller 

(FFM). É autora do “Por Dentro da Dança” com a São Paulo Companhia de Dança na Rádio 

CBN. De 1989 a 2001, foi bailarina do Grupo Corpo (Belo Horizonte). Foi crítica de dança 

da Folha de S. Paulo de 2001 a 2007 e integrou o júri técnico/crítico do quadro Dança 

dos Famosos do programa Domingão do Faustão/TV Globo de 2016 a 2021. É autora de 

diversos livros infantis e organizadora de vários livros. Na área de arte-educação foi 

consultora da Escola de Teatro e Dança Fafi (2003-2004) e consultora do Programa 

Fábricas de Cultura da Secretaria de Cultura do Estado (2007-2008). É autora de mais 

de quarenta documentários sobre dança. 

 

 

 

Para entrevistas ou mais informações  

 

São Paulo Companhia de Dança  

www.spcd.com.br 

Amanda Queirós – Coordenadora de Comunicação e Educativo | 

amanda.queiros@spcd.com.br | (11) 3224.1380 ramal 389 

Laís Colombini – Assessora de Comunicação e Educativo | lais.colombini@spcd.com.br 

(11) 3224.1380 ramal 345 

 

Assessoria de imprensa – Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado 

www.cultura.sp.gov.br 

(11) 3339-8116 / (11) 3339-8162  

(11) 98849-5303 (plantão)  

https://spcd.com.br/spcd/audicoes/
http://www.spcd.com.br/
mailto:amanda.queiros@spcd.com.br
mailto:lais.colombini@spcd.com.br
http://www.cultura.sp.gov.br/
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