
 

 

 

PROCESSO SELETIVO DE NOVOS(AS) ALUNOS(AS) 

ARTES CÊNICAS (Teatro Juvenil) 

MAIO/2021 

 

EDITAL DE ABERTURA DE VAGAS 

 

A SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA, gestora do Conservatório de Tatuí, 

comunica a abertura de Processo Seletivo de Novos(as) Alunos(as) para Vagas Remanescentes 

no ano letivo 2021. Devido aos protocolos de segurança e saúde propostos como prevenção ao 

contágio da COVID-19, este Processo Seletivo será feito totalmente de forma remota: 

 

1. VAGAS 

Área Curso Vagas 

Artes Cênicas Teatro Juvenil 22 

 

OBSERVAÇÃO: 

A quantidade de vagas abertas para este processo seletivo está condicionada à quantidade de 

vagas remanescentes. 

 

 

2. INSCRIÇÕES 

2.1 O período de inscrições será de 7 a 27 de maio de 2021, encerrando às 23h59 do último dia; 

2.2 As inscrições serão realizadas pela internet, no site 

www.conservatoriodetatui.org.br/processo-seletivo; 

2.3 O(a) candidato(a) deve ler atentamente todo o edital referente à área de ensino do seu 

interesse. Em seguida, deve acessar a Ficha de Inscrição e preencher corretamente todos os 

campos do formulário. Caso alguma informação esteja incompleta, a inscrição não será 

validada; 

http://www.conservatoriodetatui.org.br/vagas


 

 

2.4 Os(As) candidatos(as) ao curso de Teatro Juvenil têm que ser alfabetizados. 

2.5 O(A) candidato(a) estrangeiro(a) de país que não fale a língua portuguesa poderá ser 

submetido(a) a uma prova do idioma português como parte do processo de seleção. O(A) 

candidato(a) deve estar com toda sua situação legal regularizada e providenciar a 

documentação necessária para ingressar no país, inclusive o visto de estudante;  

2.6 Depois de efetuada a inscrição on-line, o(a) candidato(a) deve acompanhar todos os avisos 

referentes a este processo seletivo pelo site (www.conservatoriodetatui.org.br/novos-alunos) 

e pelo e-mail pessoal que foi informado na Ficha de Inscrição, especialmente convocações para 

sorteio, efetivação de matrícula e agendamento de aulas, entre outros; 

2.7 Dúvidas poderão ser esclarecidas pelo e-mail: 

processoseletivo@conservatoriodetatui.org.br  

 

 

3. SELEÇÃO 

Curso Pré-requisitos Critérios de seleção 

Teatro 

Juvenil  

Para inscrever-se no Processo Seletivo, 

o(a) candidato(a) deverá, 

obrigatoriamente, ter idade mínima de 

13 (treze) anos, completados até 30 de 

abril de 2021 e idade máxima de 15 

(quinze) anos.  

Não haverá nenhum tipo de 

avaliação. Caso o número de 

candidatos(as) supere a 

quantidade de vagas disponíveis, 

as vagas serão destinadas por 

meio de sorteio (a ser confirmado 

após o encerramento das 

inscrições).  

 

3.1 Dias e horários das aulas 

Curso Aulas 

Teatro Juvenil Segundas e quartas-feiras, das 14h às 16h50 
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4. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

4.1 A relação de candidatos(as) sorteados(as) será divulgada a partir do dia 9 de junho de 2021, 

no site do Conservatório de Tatuí (www.conservatoriodetatui.org.br/novos-alunos) e no mural 

da Secretaria Escolar; 

4.2 Junto com a relação de candidatos(as) sorteados(as), também serão divulgadas as 

orientações para efetivação de matrícula. Os(As) candidatos(as) devem ficar atentos(as) aos 

prazos. 

 

 

5. CRONOGRAMA 

Data Atividade 

7 a 27 de maio Período de inscrições 

2 de junho Sorteio on-line de vagas (a confirmar) 

9 de junho Divulgação dos(as) candidatos(as) 

sorteados(as) 

10 a 21 de junho Matrícula para novos(as) alunos(as) 

12 de agosto Início das aulas para novos(as) alunos(as) 

 

 

6. DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA 

Junto com a divulgação dos resultados, os(os) candidatos(as) sorteados(as) receberão 

orientações para efetivar a matrícula e devem ficar atentos(as) ao prazo determinado pela 

instituição. Confira, abaixo, os documentos e informações que poderão ser solicitados e que 

você já pode providenciar:  

a) 1 foto 3x4 (recente); 

b) RG; 

c) CPF; 

d) RG e CPF dos pais e/ou responsáveis  

http://www.conservatoriodetatui.org.br/novos-alunos


 

 

e) Comprovante de residência (contas de consumo: água, luz, telefone, gás, IPTU); 

f) E-mail para contato; 

g) Telefones para contato; 

 

 

7. INFORMAÇÕES GERAIS 

7.1 Os cursos oferecidos pelo Conservatório de Tatuí são totalmente gratuitos – não há taxa de 

inscrição ou matrícula, nem mensalidades; 

7.2 Caso a quantidade de candidatos(as) seja superior à quantidade de vagas disponíveis, 

haverá sorteio das vagas. Os(As) candidatos(as) excedentes ficarão em lista de espera e poderão 

ser chamados(as), caso ocorram evasões ou desistências de alunos(as) sorteados(as) nas 

semanas subsequentes. A lista de espera ficará vigente pelo prazo de 30 dias após a publicação 

da lista de aprovados(as). 

7.3 É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) acompanhar, pelo site do Conservatório 

de Tatuí (www.conservatoriodetatui.org.br/novos-alunos) e no e-mail pessoal informado na 

Ficha de Inscrição todas as divulgações referentes a este processo seletivo: comunicados, 

convocações e avisos. 

7.4 IMPORTANTE: Ao iniciar um curso regular no Conservatório de Tatuí, o(a) aluno(a) deverá 

cumprir uma grade curricular com várias disciplinas obrigatórias (matérias práticas, espetáculos 

etc.), que variam de acordo com a evolução (série) do curso escolhido. A conclusão do curso 

está condicionada ao cumprimento de todas as disciplinas. 

7.5 Dúvidas ou divergências não contempladas neste edital serão analisadas e decididas pela 

equipe do Conservatório de Tatuí. 

 

 

Tatuí, 7 de maio de 2021. 

Sustenidos Organização Social de Cultura 

Conservatório de Tatuí 

http://www.conservatoriodetatui.org.br/novos-alunos

