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EDITAL DE VAGAS REMANESCENTES  

DO PROCESSO SELETIVO PARA APRENDIZES DOS CURSOS REGULARES 

 

PROCESSO SELETIVO Nº 01/14 

 

 

A Direção da SP Escola de Teatro – Centro de Formação das Artes do Palco convoca 

para a inscrição do Processo Seletivo de Vagas Remanescentes, de acordo com o 

exposto no item 1: 

 

1. PROCESSO SELETIVO DE VAGAS REMANESCENTES 

 

Os candidatos que participaram de todas as etapas do Processo Seletivo 01/14 e que 

foram desclassificados apenas na última etapa da Segunda Fase poderão concorrer às 

vagas remanescentes que existirem em outros cursos. Esses candidatos deverão seguir o 

previsto nos itens abaixo: 

 

a. O candidato poderá requerer sua vaga, indicando apenas um curso, diferente da sua 

primeira inscrição, de acordo com o quadro de vagas que se segue: 

 

 

CURSOS 

 
Número de Vagas 

Ingresso 

Imediato 
Total 

ILUMINAÇÃO 2 2 

SONOPLASTIA 4 4 

TÉCNICAS DE PALCO 4 4 

 

b. O interessado nessas vagas deverá fazer nova inscrição (sem custo), pelo email 

pedagogia@spescoladeteatro.org.br, entre os dias 09 e 14 de janeiro de 2014; 

 

c.  Os candidatos deverão escrever no espaço destinado ao assunto “Vagas 

Remanescentes – Processo Seletivo 01/14”.  No corpo do e-mail deverá constar o 

nome completo, telefone para contato, endereço do Skype, curso que pretende se 

inscrever e um pequeno texto, no qual esclarecerá o seu interesse pela vaga pretendida; 
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d. Os candidatos poderão ser submetidos à nova avaliação, englobando uma entrevista 

(presencial ou via Skype) e/ou uma prova de aptidão relacionada ao curso escolhido.  

Essa avaliação envolve procedimentos específicos determinados pelos coordenadores do 

curso, a serem realizados de acordo com as datas e os locais que serão comunicados, 

previamente, por email. 

 

e. O candidato que optar pelas vagas remanescentes e for reprovado, estará 

automaticamente eliminado do Processo Seletivo 01/14; 

 

f. Estão excluídos do Processo Seletivo de Vagas Remanescentes 01/14, os candidatos 

que já configurarem na lista de suplentes. 

 

g. A relação dos aprovados será publicada no dia 17 de janeiro de 2014 na recepção da 

SP Escola de Teatro, sedes Brás e Roosevelt, no site www.spescoladeteatro.org.br e no 

www.institutomais.org.br.  

 

h. As matrículas ocorrerão de acordo com as convocações realizadas por email.  

 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é publicado nos seguintes sites: 

www.spescoladeteatro.org.br e www.institutomais.org.br este Edital. O mesmo será 

também afixado nos painéis da recepção da Escola, sedes Brás e Roosevelt.    

 

 

São Paulo, 9 de janeiro de 2014. 

 

SP Escola de Teatro – Centro de Formação das Artes do Palco 
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