
Acesse o site https://oei.org.br/mulheres-
hipercriativas/ e no menu superior clique em
INSCRIÇÕES. Na próxima tela (figura ao lado),
clique para acessar o formulário e preencha
com atenção todos os campos. Não esqueça
de anexar a proposta de oficina em
formato PDF e o seu video. 

Inscrição
concluída com
sucesso!

PASSO 1
Acesse o site https://oei.org.br/mulheres-
hipercriativas/ e, no menu superior, clique
em COMO PARTICIPAR. Veja em qual dos
três perfis você se encaixa (Embaixadora, 
Professora-facilitadora ou Aluna).

Para participar da seleção como
Professoras-facilitadoras, clique em ACESSE
O EDITAL E INSCREVA-SE!

PASSO 3

Para escrever a proposta de oficina, use
como guia o ANEXO II do edital. Lá você
encontrará um roteiro com as informações
que precisará colocar na proposta. 

Escreva sua proposta de oficina de 10
horas, 20 horas ou 40 horas de
duração.

O vídeo poderá ser gravado com seu
celular. Coloque-o na posição

horizontal, procure um lugar silencioso
e iluminado, de preferência, com uma

parede clara no fundo. Posicione-se em
frente ao aparelho de forma que na tela

apareça apenas sua cabeça e ombros.

Durante 2 minutos conte quem é você,
o que faz, além de sua experiência no
que diz respeito ao tema e ao conteúdo

da proposta inscrita.

Arquivo da proposta de oficina:
formatos suportados PDF, JPG e
JPEG. Tamanho máximo: 5mb.
Arquivo do vídeo de até 2 (dois)
minutos: formato suportados
MP4,MPEG, WEBM ou AVI.
Tamanho máximo: 10mb.

Atenção para o formato dos arquivos
e tamanhos:

PASSO 4

Faça um video de 2 minutos
contando sua experiência 

PASSO 5
Faça sua inscrição!

QUER SER UMA PROFESSORA-FACILITADORA?

AINDA TEM DÚVIDAS? CONSULTE A SEÇÃO DE  PERGUNTAS E
RESPOSTAS DO SITE OU  ENVIE UMA MENSAGEM PARA

MULHERESHIPERCRIATIVAS@OEI.ORG.BR

PASSO 2

Leia o edital e seus anexos com
bastante atenção!

Confira o passo a passo e participe
https://oei.org.br/mulheres-hipercriativas

Dica: Escreva o roteiro do vídeo antes
de começar a gravar. Anote o que vai
falar em um papel e cole na parede a
sua frente ou na mesa, assim, ficará
mais fácil seguir o roteiro e não
esquecer de nenhum ponto.

REALIZAÇÃO

PASSO 5

Por fim, leia os TERMOS DE
RESPONSABILIDADE PELA INSCRIÇÃO,
CESSÃO DOS DIREITOS AUTORAIS E DE
IMAGEM e VERACIDADE E
AUTENTICIDADE DAS INFORMAÇÕES
PRESTADAS, marque o campo e clique em
ENVIAR.


