
Instruções 

da Agência Désir  
após pré inscrição no site



PARCERIA 



Lembrando que este processo é destinado aos participantes do evento A Seleção - Master Models

 
1ª Etapa - Online

1. A ficha que você preencheu no site foi a primeira etapa, sendo a pré-inscrição na Agência Désir. 
 
2. Os dados fornecidos na ficha de pré-inscrição deveriam obrigatoriamente ser reais, para que essa seja efetivada. 

3. O cadastro online na Agência Désir é obrigatório.

2ª Etapa - Online

4. Após preencher a ficha de pré-inscrição, você teve acesso ao Termo de Funcionamento da Agência Désir 
para dirimir todas as suas dúvidas e permitir a compreensão do nosso processo de trabalho. Você terá 
acesso a este mesmo termo novamente neste documento. 
 
5. Após visualizar o 5. Após visualizar o Termo de Funcionamento da Agência Désir, você teve acesso aos textos para avaliação. 
Essa etapa é de extrema importância.
 

*Lembre-se sempre do seu e-mail principal para contato que você cadastrou durante sua inscrição online.



Como funciona 
a Agência Désir  
No seguinte Termo de Funcionamento constam todas as informações de como funciona a Agência 
Désir, para que possa dirimir todas as suas dúvidas e permitir a compreensão do nosso processo 

de trabalho.

Quando sua pré-inscrição foi realizada pelo site, você marcou a seguinte caixa: Confirmo estar ciente de todos os procedimentos que 

foram explicados, de estar de acordo com o TERMO DE FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DÉSIR, e de ter impresso o mesmo para               

posteriores dúvidas. Além de estar ciente que o cadastro ainda não foi realizado na Agência Désir, e que para isso o candidato aprovado 

receberá um e-mail da equipe de produção da Agência Désir após a efetivação do cadastro mediante os processos solicitados durante 

esta inscrição. 







Textos  Avaliação  para

Durante sua pré-inscrição online você teve acesso aos textos para avaliação. Caso não tenha feito o download 
do seu texto, não se preocupe, siga os procedimentos abaixo para ter acesso aos textos novamente.

1. Em seu navegador, pelo computador, acesse o link a seguir:

www.desir.com.br/textosaselecao 

2. Acesse a página com a seguinte senha:

           asmmd2017

3. Faça o download do texto que se enquadra em sua idade e gênero e siga as instruções que constam nele.

*Os textos são extremamente importantes para avaliação dos produtores de elenco e diretores. Por isso não deixe de fazê-los. 



Agência Désir 2017

Para retirar dúvidas
Entre em contato pelos número 
21 2710.8879 · 2610.7050 · 3602.1820

contato imediato

ou pelo e-mail
canal@desir.com.br
resposta em até 15 dias úteis 

@agenciadesir @agenciadesir www.desir.com.br

Fundada em 1993 na cidade de Niterói/RJ, a Agência 
Désir é hoje a melhor agência de atores do Brasil e 
tem como foco a indicação de seu casting para tra-
balhos publicitários, novelas espetáculos, campanhas 
fotográficas, longas      metragens etc. E é responsável
pelo lançamento de artistas como Larissa Manoela, 
Marina Ruy Barbosa, Isabelle Drumond, Alice             
Wegmann, Fabiana Karla, Humberto Carrão, Monique 
Alfradique entre muitos outros nomes.

A agência conta hoje com cadastrados de todas as 
idades e lugares do país que participam de oficinas e 
workshops, preparando-se para o mercado de           
trabalho, o que faz da Désir a agência de atores 
número 1 na opinião da maioria dos produtores de 
elenco e diretores nacionais e internacionais. 

#teamdesir
#eusoudesir
#sejadesir

#desirexperience


