
 

 

 

 3° PROCESSO SELETIVO DE NOVOS(AS) ALUNOS(AS) – Ano Letivo 2022 

 

ÁREA DE ARTES CÊNICAS  

(Ateliês de Iniciação às Artes da Cena para Crianças e Ateliês em Artes da Cena para 

Adolescentes) 

Vagas Remanescentes 2022 

 

 

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 preenchimento de vagas 

remanescentes no ano letivo 2022. O processo seletivo para os Ateliês de Iniciação às Artes da 

Cena para Crianças I e Ateliês em Artes da Cena para Adolescentes I será realizado de forma 

remota, por sorteio. O detalhamento das ações para a execução desta seleção está descrito ao 

longo deste Edital. 

 

1. VAGAS 

1.1. Ao todo, estão abertas 26 (vinte e seis) vagas, assim distribuídas: 

 

Área Curso Vagas para candidatos(as)  

Artes Cênicas 

Ateliês de Iniciação às Artes da Cena 

para Crianças I 

23 

(12 no período matutino e 11 no 

período vespertino) 

Ateliês em Artes da Cena para 

Adolescentes I 

03 (período vespertino) 

 



 

 

 

OBSERVAÇÃO: 

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

vagas remanescentes do primeiro semestre.  

*Não há, no momento, vagas abertas para os cursos de Cenografia e Artes Cênicas.  

 

 

2. INSCRIÇÕES 

2.1 O período de inscrições será de 31 de maio a 29 de junho de 2022, encerrando às 23h59 do 

último dia. 

2.2 As inscrições serão realizadas:  

a) pela internet, pelo link (https://forms.gle/sk24sqnSAQ7eDm3W8) ou  

b) presencialmente, na Secretaria Escolar do Conservatório de Tatuí, situado na Rua São Bento, 

808, Centro, Tatuí-SP. Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 

13h às 17h. Dúvidas poderão ser dirimidas por e-mail (secretaria@conservatoriodetatuí.org.br) 

ou pelos telefones: (15) 3205-8443/8448/8447. 

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

interesse. Em seguida, deve acessar o link: https://forms.gle/sk24sqnSAQ7eDm3W8 e 

preencher corretamente todos os campos do formulário. Caso alguma informação esteja 

incompleta, a inscrição não será validada. 

2.4 Cada candidato(a) poderá inscrever-se SOMENTE para um único curso. Em caso de duas ou 

mais tentativas, será considerada apenas a última inscrição enviada. 

2.5 Esclarecemos a candidatos(as) estrangeiros(as) que todo o processo seletivo e as aulas no 

Conservatório de Tatuí são realizados em Língua Portuguesa. 

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

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

especialmente convocações para sorteios/online, prazos para efetivação de matrícula, entre 

outros. 

2.7 Dúvidas sobre este Processo Seletivo devem ser encaminhadas exclusivamente para o e-

mail processoseletivo@conservatoriodetatui.org.br.  

https://forms.gle/sk24sqnSAQ7eDm3W8
mailto:secretaria@conservatoriodetatuí.org.br
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3. SELEÇÃO 

3.1. Para candidatos(as) aos Ateliês de Iniciação às Artes da Cena para Crianças I  

3.1.1 Todos(as) os(as) candidatos(as) inscritos no processo seletivo para este curso passarão por 

um sorteio de modo virtual. As vagas serão preenchidas pela ordem dos(as) candidatos(as) 

sorteados(as).  

3.1.2 Caso a quantidade de candidatos(as) inscritos(as) seja superior à quantidade de vagas 

disponíveis, serão sorteados nomes excedentes a fim de comporem uma lista de espera, 

obedecendo à ordem de sorteio. Em caso de evasão/desistência de alunos(as), candidatos(as) da 

lista de espera poderão ser chamados(as) até o dia 15 (quinze) de setembro para ocupar a vaga 

remanescente, a critério da instituição. 

3.1.3. Todos(as) os(as) candidatos(as) inscritos(as) receberão em seus e-mails o link para que 

possam acompanhar o sorteio. 

 

3.2. Para candidatos(as) aos Ateliês em Artes da Cena para Adolescentes I  

3.2.1 Todos(as) os(as) candidatos(as) inscritos no processo seletivo passarão por um sorteio de 

modo virtual. As vagas serão preenchidas pela ordem dos(as) candidatos(as) sorteados(as). 

3.2.2 Caso a quantidade de candidatos(as) inscritos(as) seja superior à quantidade de vagas 

disponíveis, serão sorteados nomes excedentes a fim de comporem uma lista de espera, 

obedecendo à ordem de sorteio. Em caso de evasão/desistência de alunos(as), candidatos(as) da 

lista de espera poderão ser chamados(as) até o dia 15 (quinze) de setembro para ocupar a vaga 

remanescente, a critério da instituição. 

3.2.3. Todos(as) os(as) candidatos(as) inscritos(as) receberão em seus e-mails o link para que 

possam acompanhar o sorteio. 

 

3.3. Veja abaixo as idades determinadas para cada curso.  

 

Curso Idade 

Ateliês de Iniciação às Artes da Cena para Crianças I 08 e 09 anos  



 

 

Ateliês em Artes da Cena para Adolescentes I 12 e 13 anos 

*Para idade mínima, será considerada a idade do(a) candidato(a) em 31/03/2022. 

 

 

4. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

4.1 A relação de candidatos(as) aprovados(as) será divulgada a partir do dia 11 de julho de 2022, 

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) aprovados(as), também serão divulgadas as 

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

aos avisos, convocações e prazos. 

 

 

5. CRONOGRAMA 

 

Data Atividade 

31 de maio a 29 de junho Período de inscrições 

30 de junho Publicação das inscrições deferidas no site do 

Conservatório de Tatuí e envio por e-mail das 

datas, horários e links dos sorteios virtuais 

para as vagas de novos(as) alunos(os) 

08 de julho Realização do sorteio virtual para o 

preenchimento das vagas nos Ateliês de 

Iniciação às Artes da Cena para Crianças I às 

9h30 e Ateliês em Artes da Cena para 

Adolescentes I às 10h30 

11 de julho Divulgação dos(as) candidatos(as) 

sorteados(as) 

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


 

 

18 julho a 03 de agosto Matrícula para novos(as) alunos(as) 

15 de agosto Início das aulas para novos(as) alunos(as) dos 

Ateliês em Artes da Cena para Adolescentes I 

16 de agosto Início das aulas para novos(as) alunos(as) dos 

Ateliês de Iniciação às Artes da Cena para 

Crianças I 

 

 

6. DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA 

Após a divulgação dos resultados, os(os) candidatos(as) aprovados(as) terão um prazo para 

efetivar a matrícula (de 11 de julho a 03 de agosto). Confira, abaixo, os documentos e 

informações que serão solicitados:  

a) 1 foto 3x4 (recente); 

b) RG; 

c) CPF; 

d) RG e CPF dos pais e/ou responsáveis - mesmo para candidatos(as) maiores de idade; 

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. 

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

disponíveis, os(as) candidatos(as) excedentes ficarão em lista de espera, obedecendo à ordem 

de classificação, e poderão ser chamados caso ocorram evasões ou desistências nos meses 

subsequentes. 



 

 

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

de Tatuí (www.conservatoriodetatui.org.br/novos-alunos) todas as divulgações – 

comunicados, convocações e avisos – referentes a este processo seletivo. 

7.4 Dúvidas ou divergências não contempladas neste regulamento serão analisadas e decididas 

pela equipe do Conservatório de Tatuí. 

 

 

Tatuí, 31 de maio de 2022. 
 
Sustenidos Organização Social de Cultura 
Conservatório de Tatuí 
 

 

 

  

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


 

 

ANEXO 

CURSOS NA ÁREA DE ARTES CÊNICAS 

 

Ateliês de iniciação às artes da cena para crianças, modalidade de formação para a infância, 

dedicada a crianças de 8 a 11 anos. Esta faixa etária será agrupada em duas turmas: Ateliê I, 8 e 

9 anos; Ateliê II, 10 e 11 anos. O ingresso de novos alunos e alunas pode ocorrer em todos os 

níveis. Os Ateliês terão a presença de professores(as) de diversas áreas das artes da cena, com o 

objetivo de ampliar o aprendizado e o exercício da linguagem cênica para além do teatro. O curso 

terá a duração de três horas semanais, uma vez por semana. Em 2022, serão abertas duas turmas 

do Ateliê I, voltados às idades iniciais, 8 e 9 anos, cada uma com 30 vagas. Aulas: às terças-feiras, 

turma matutina (9h às 12h) e turma vespertina (14 às 17h). 

 

Ateliês de Artes da Cena para Adolescentes, modalidade de formação para a juventude dedicada 

às idades de 12 a 17 anos. Esta faixa etária será agrupada em três turmas: Ateliê I, 12 e 13 anos; 

Ateliê II, 14 e 15 anos e Ateliê III, 16 e 17 anos. O ingresso de novos alunos e alunas poderá 

ocorrer em todos os Ateliês, de acordo com a sua idade. Considera-se que o(a) jovem pode 

despertar interesse pela linguagem cênica em qualquer fase da adolescência, podendo 

permanecer no curso de 1 a 6 anos. Os Ateliês terão a presença de professores(as) das diversas 

áreas das artes da cena, com o objetivo de ampliar o aprendizado e o exercício da linguagem 

cênica para além do teatro. Em 2022 será aberta uma turma do Ateliê I, voltada às idades de 12 

e 13 anos, com 30 vagas. O curso terá a duração de seis horas semanais, divididas em dois dias 

por semana. Aulas: segundas e quartas, das 15h às 18h.  

  

 


