PROCESSO SELETIVO FORMAÇÃO EM DANÇA 1º ANO EDASP
2ª CHAMADA - LISTA DE ESPERA
A matrícula do candidato aprovado em segunda chamada deverá ser realizada
preferencialmente no modo online, no período de 23 a 26 de fevereiro de 2021.
Para a efetivação da matrícula online, o candidato aprovado deverá enviar os documentos
solicitados abaixo para o e-mail escoladedanca@prefeitura.sp.gov.br
• Foto 3x4;
• Cópia do RG e C F do aluno;
• Cópia do RG dos responsáveis (pai, mãe, guardião ou tutor) do aluno;
• Cópia do comprovante de endereço;
• Cópia do comprovante de matrícula para o ano letivo de 2021 do ensino regular;
• Atestado médico com o CRM e assinatura do Médico, informando que o aluno é apto para
atividades físicas, datado a partir de 01 de dezembro de 2020;
• Termo de Autorização de uso de imagem, nos termos da Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de
2018 ( Lei Geral de Proteção de Dados). No modo online será disponibilizado o arquivo PDF
via e-mail, para ser assinado pelo responsável e digitalizado. No modo presencial será
preenchido na secretaria da escola;
• Termo de autorização de saída com responsável para alunos de 08 a 12 anos. No modo
online será disponibilizado o arquivo PDF via e-mail, para ser assinado e digitalizado. No
modo presencial será preenchido na secretaria da escola.
• Termo de autorização de dados cadastrais. No modo online será disponibilizado o arquivo
PDF via e-mail, para ser assinado e digitalizado. No modo presencial será preenchido na
secretaria da escola.
O 1º ano do Programa de Formação do qual trata o Edital tem um limite de 30 vagas,
podendo haver uma lista de espera de até 10 candidatos. As vagas são para o sexo feminino
e masculino, nascidos em 2012 e 2013, que preencham as condições estabelecidas no Edital
publicado, a ser cursado no período matutino, inicialmente online e futuramente em modo
presencial.
Para a realização da matrícula o candidato deverá ter lido o “Manual do aluno 2021”
disponível no site da Escola de Dança de São Paulo: https://theatromunicipal.org.br/ptbr/escola-de-danca- de-sao-paulo/
Caso o candidato não consiga efetuar a matrícula no modo online, poderá enviar um e-mail
para agendar seu comparecimento na secretaria da Escola de Dança de São Paulo, situada na
Avenida São João, 281, 2º andar.
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LISTA DE ESPERA
1. Iully Diniz Caruso
2. Maitê de Carvalho Santos da Silva
3. Sophia Ferreira de Sá
4. Geovana Baldino Lima
5. Giovanna Melo Matias
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