ESCOLA DE DANÇA DE SÃO PAULO

EDITAL DE SELEÇÃO – CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CRIANÇAS – EXAME DE SELEÇÃO 2017
A Fundação Theatro Municipal (“FTMSP”), por meio da Escola de Dança de São Paulo, comunica que,
após a publicação deste, estarão abertas as inscrições para o Exame de Seleção 2017 para ingresso no
Curso Preparatório para Crianças.
Objetivos
Os Cursos Preparatórios da Escola de Dança de São Paulo têm como objetivo principal oferecer
oportunidades de iniciação à dança e desenvolvimento de habilidades psicomotoras, musicais e
expressivas para crianças nascidas entre 2006 e 2009. As aulas dos Cursos Preparatórios para Crianças
serão ministradas gratuitamente nas dependências da Escola de Dança de São Paulo, no período da
manhã ao longo de um ano letivo.
Inscrições
Para se inscrever, o candidato deverá acessar o site oficial do Theatro Municipal
(www.theatromunicipal.org.br), no link da Escola de Dança de São Paulo, na opção Cursos Preparatórios
para Crianças 2017.
Período das inscrições: Início - às 10h00 do dia 02 de janeiro de 2017
Término – às 18h00 do dia 13 de janeiro de 2017
A lista com as inscrições deferidas informando o dia e horário do exame será publicada no dia 18 de
janeiro de 2017 às 10h00, no site do Theatro Municipal de São Paulo (www.theatromunicipal.org.br) no
link da Escola de Dança de São Paulo na opção Cursos Preparatórios para Crianças 2017 e ficará
disponível até a data do exame.
Os exames serão realizados nas dependências da Escola de Dança de São Paulo, situada no edifício da
Praça das Artes, Av. São João, nº 281, 4º andar.
Importante:
1) O preenchimento do formulário de inscrição para o Exame de Seleção 2017 é realizado online. Não há inscrição presencial na Secretaria da Escola de Dança de São Paulo;
2) A Escola de Dança não envia nenhum email confirmando a inscrição. O acompanhamento do
processo é de responsabilidade do candidato através do site oficial do Theatro Municipal
(www.theatromunicipal.org.br);
3) A data de nascimento do candidato deve ser preenchida corretamente. Erros podem eliminar
o candidato.
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EXAME DE SELEÇÃO 2017 – CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CRIANÇAS
Poderão participar do Exame de Seleção candidatos nascidos em:

PREPARATÓRIO 1
Iniciação à Dança 1

PREPARATÓRIO 2
Iniciação à Dança 2

PREPARATÓRIO 3
Iniciação à Dança 3

25 vagas
Para crianças nascidas em 2008 e 2009.

Aproximadamente 25 vagas
Para meninas nascidas em 2006 e 2007.

Aproximadamente 25 vagas
Para meninos nascidos em 2006 e 2007.

OBSERVAÇÕES:
 OS CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CRIANÇAS SÃO
OFERECIDOS EXCLUSIVAMENTE NO PERIODO MATUTINO
 NÃO É OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO DE TODAS AS
VAGAS
 NÃO É OBRIGATÓRIA A FORMAÇÃO DE UMA LISTA DE
ESPERA

O candidato deverá submeter-se à avaliação de seleção NA DATA E HORÁRIO estipulados pela Escola de
Dança de São Paulo. O não comparecimento ou atraso implicam na eliminação do candidato. A Escola
de Dança não efetuará troca de data e/ou horário da prova.
A decisão da Banca Avaliadora será soberana, não cabendo ao candidato nenhum recurso, e terá a
avaliação prática como principal critério.

1ª FASE: Inscrições para o Exame de Seleção 2017 dos Cursos Preparatórios para crianças (de 02 a 13
de janeiro de 2017)
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Requisitos para inscrição no Exame de Seleção 2017:
 Preenchimento e envio on-line de Formulário de Inscrição pelo site oficial do Theatro Municipal
(www.theatromunicipal.org.br) no período indicado;
 O candidato deve apresentar idade conforme tabela acima divulgada;
 Os candidatos aprovados devem disponibilizar o período matutino para frequentar o Curso
Preparatório (não há Curso Preparatório à tarde);

2ª FASE: Exame de Seleção 2017 (01 à 03 de fevereiro de 2017)
Requisitos para o Exame de Seleção 2017:
 O candidato deverá verificar nome na lista de inscritos publicada no site oficial do Theatro
Municipal (www.theatromunicipal.org.br) no dia 18 de janeiro de 2017 às 10h00 e atentar para
o dia e horário do seu exame;
 No dia e horário do exame, o candidato deverá:
- Estar acompanhado pelo pai ou responsável;
- Apresentar RG ou Passaporte ou RNE (registro nacional de estrangeiros) ORIGINAIS OU
CÓPIAS AUTENTICADAS. O candidato que não apresentar algum destes documentos,
não fará o exame. Atenção: não serão aceitos protocolo de RG e/ou Certidão de
Nascimento.
 O candidato deverá estar vestido com regata justa branca + bermuda de cotton preta. Na data do
exame o candidato deverá vir com a roupa por baixo, pois não há vestiários disponíveis;
 O candidato deverá apresentar saúde íntegra, habilidades psicomotoras e capacidade de
inserção em grupo;
3ª FASE: Matrícula dos Aprovados no Exame de Seleção 2017 para os Cursos Preparatórios para
Crianças (08 a 17 de fevereiro de 2017)
Requisitos para Matrícula 2017:
 Verificar o nome do candidato na lista de aprovados publicada no site oficial do Theatro
Municipal (www.theatromunicipal.org.br) que será divulgada no dia 08 de fevereiro de 2017 às
10h00;
 A matrícula deverá ser feita presencialmente pelo aprovado e seu responsável legal na Secretaria
da Escola de Dança de São Paulo somente no período de 08 a 17 de fevereiro de 2017 no
horário das 9h00 às 18h00;
 Apresentar Atestado Médico datado a partir de novembro de 2016 “Apto para Atividades Físicas”
com CRM e assinatura do médico;
 Trazer 02 fotos 3X4;
 Apresentar cópia e original do RG ou Passaporte ou RNE (Registro Nacional de Estrangeiro) do
aluno e do responsável legal;
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No ato da matrícula, será entregue o Manual dos Cursos Preparatórios para Crianças 2017 para ser lido
antes do início das aulas. O candidato aprovado que não comparecer no período da matrícula será
automaticamente eliminado e sua vaga disponibilizada para o candidato em lista de espera.

4ª FASE: Início das Aulas Ano Letivo 2017
 O início das aulas será no dia 20 de fevereiro de 2017 às 8h00.

A DIREÇÃO
Escola de Dança de São Paulo

