
 

EDITAL  01/17 

PROCESSO SELETIVO   

 

ATENÇÃO!!! 

Orientamos à/ao candidata/candidato que leia o Edital do Processo 

Seletivo em sua íntegra, antes de efetuar a sua inscrição 

 

 

CALENDÁRIO 

O Primeiro Momento, de Entrevista e Redação, será realizado nas datas a seguir: 

A. A Entrevista está prevista para ser realizada no período de 18 a 22 de outubro de 

2016, em locais e horários divulgados no edital de convocação. 

ATENÇÃO: 

Para a realização da Entrevista do Primeiro Momento as/os candidatas/candidatos 
poderão ser convocadas/convocados para o período matutino ou vespertino ou 

noturno, em qualquer um dos dias entre 18 e 22 de outubro de 2016. Os/As 
candidatas/candidatos deverão respeitar, rigorosamente, o horário de chegada e 
aguardar até o término da avaliação. Contamos com a colaboração de todas/todos 

as/os candidatas/candidatos inscritas/inscritos para esta etapa de avaliação. 

B. A Avaliação Escrita (Redação) será realizada na data prevista de 23 de outubro de 

2016, no horário das 14h às 17h, devendo a/o candidata/candidato comparecer às 
13h30min, no seguinte local: 

 

 
 

 

 

A divulgação dos editais de convocação para realização das avaliações do Primeiro Momento 
(Entrevista e Redação), contendo as datas, os locais e os horários, estão previstos para o dia 

13 de outubro de 2016, a partir das 14h, nos endereços eletrônicos 
www.institutomais.org.br e www.spescoladeteatro.org.br e nos murais das recepções 

da SP Escola de Teatro.  

No dia 19 de novembro de 2016 está prevista a publicação pelo Instituto Mais do edital 
de convocação contendo a relação das/os candidatas/candidatos que serão 

conduzidas/conduzidos para o Segundo Momento do Processo Seletivo 01/17. 
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O Segundo Momento está previsto para ser realizado em período matutino ou vespertino 
ou noturno, entre os dias 24 de novembro a 3 de dezembro de 2016, em locais a serem 
informados em Edital de Convocação. 

ATENÇÃO: 

Assim como no Primeiro Momento, informamos que para o Segundo Momento 

as/os candidatas/candidatos poderão ser convocadas/convocados para o período 
matutino ou vespertino ou noturno, em qualquer um dos dias do período de 24 

de novembro a 3 de dezembro de 2016, PORTANTO, solicitamos às/aos 
candidatas/candidatos conduzidas/conduzidos para o Segundo Momento que se 
programem para realizarem esta etapa dentro do estabelecido. As/Os 

candidatas/candidatos deverão respeitar, rigorosamente, o horário de chegada e 
aguardar até o término da avaliação. Contamos com a colaboração de todas/todos 

as/os candidatas/candidatos convocadas/convocados para esta etapa de avaliação. 

O resultado final será divulgado na recepção da SP Escola de Teatro e nos sites 

www.spescoladeteatro.org.br e www.institutomais.org.br, no dia 15 de dezembro 
de 2016. 

As/Os candidatas/candidatos aprovadas/aprovados nos dois momentos do Processo Seletivo 

deverão fazer a matrícula entre os dias 15 a 19 de dezembro de 2016, via INTERNET, de 
acordo com as orientações presentes no Edital de Aprovados no Processo Seletivo 01/17 a 

ser publicado nos endereços eletrônicos: www.spescoladeteatro.org.br e 
www.institutomais.org.br. 
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