
 

PROCESSO SELETIVO – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020 
 

CONVOCAÇÃO PARA A SEGUNDA FASE DE MATRÍCULAS, 

DE ACORDO COM A LISTA DE APROVADOS NO 
PROCESSO SELETIVO DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020 

 

 

 

A Direção da SP Escola de Teatro – Centro de Formação das Artes do Palco DIVULGA a lista de 

suplentes no Processo Seletivo 01/20 e CONVOCA os candidatos aprovados para realização de 

matrícula. 

As matrículas serão efetuadas online através do link: 

www.spescoladeteatro.educacao.ws/geradorsistema ou no site da escola 

www.spescoladeteatro.org.br  entre os dias 09 e 10/01/2020, das 9h às 18h. 

 

Importante: No ato o candidato deverá inserir o seu CPF e a senha 123 que deverá ser alterada no 

primeiro acesso. 

 

Somente neste período você poderá realizar sua matricula. Após esse prazo sua vaga será 

disponibilizada para os candidatos que figuram na lista de suplentes. Caso haja algum problema nesse 

processo, pedimos o favor de entrar em contato pelo e-mail pedagogia@spescoladeteatro.org.br. 

Atenção: Esse e-mail somente poderá ser utilizado em caso de problemas no processo de 

execução de matrículas. 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA 

As/Os candidatas/candidatos aprovadas/aprovados deverão entregar, pessoalmente, na SP Escola 

de Teatro – Sede Brás, localizada à Avenida Rangel Pestana, 2401 – Brás – São Paulo/SP, das 10h00 

às 13h00 e das 14h30min às 17h30min, impreterivelmente no período de 13 a 16 de janeiro de 

2020, sendo que os documentos deverão ser entregues somente nas datas relacionadas abaixo 

e de acordo com o curso que irá cursar: 

 13/01/2020 - Áreas de Estudo: ATUAÇÃO e CENOGRAFIA E FIGURINOS. 

 14/01/2020 - Áreas de Estudo: DIREÇÃO e DRAMATURGIA. 

 15/01/2020 - Áreas de Estudo: HUMOR e ILUMINAÇÃO. 

 16/01/2020 - Áreas de Estudo: SONOPLASTIA e TÉCNICAS DE PALCO. 

As/Os candidatas/candidatos aprovadas/aprovados deverão entregar, impreterivelmente nas datas 

informadas acima, os seguintes documentos: 

a) Cédula de Identidade (original e cópia); 

b) Certificado de conclusão do Ensino Médio (original e cópia); 

c) Histórico Escolar (original e cópia); 

d) Documento que comprove regularidade com o Serviço Militar para candidatos do sexo 

masculino (original e cópia); 

e) Título de Eleitor (original e cópia); 

f) CPF (original e cópia); e 

g) Comprovante de Residência – o mesmo relacionado na execução da pré-matrícula 

(original e cópia). 

ATENÇÃO: Toda a documentação apresentada deve estar em bom estado de conservação. As cópias 

devem estar legíveis e não há necessidade de autenticação. 

 

http://www.spescoladeteatro.educacao.ws/geradorsistema
http://www.spescoladeteatro.org.br/
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Os documentos deverão ser entregues dentro de um envelope A4, pardo e não lacrado. Na parte 

exterior do envelope, em letra legível, deverá constar o nome completo da/do estudante e o 

curso. 

IMPORTANTE: a NÃO entrega dos documentos poderá implicar no cancelamento da pré-matrícula. 

Após a última data para a entrega de documentos, caso as/os estudantes ingressantes não tenham 

entregue a documentação, candidatas/os suplentes poderão ser convocadas/os, respeitando a ordem 

publicada neste edital. 

Observação: A comissão do Processo Seletivo atualizou o número de vagas publicado no EDITAL 

DE CONVOCAÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO 01/20.  Este procedimento foi adotado em razão 

de vagas que surgiram após publicação do referido edital. 

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

www.spescoladeteatro.org.br e www.institutomais.org.br o resultado final do Processo 

Seletivo Edital 01/20. 

O mesmo estará disponível na recepção da Escola, sedes Brás e Roosevelt. 

 

São Paulo, 07 de janeiro de 2020. 
 

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

CURSO: DIREÇÃO 
SUPLENTE 

INSCRICAO NOME DO CANDIDATO(A)                                 DOC. IDENTIDADE                MÓDULO 

0344001545 AQUILA MATTOS LIMA JUNIOR 1095969166                                  Vespertino 

0344001572 DANIELA FONTES GARCIA 43464593X                                    Matutino 

CURSO: HUMOR 
SUPLENTES 

INSCRICAO NOME DO CANDIDATO(A)                                 DOC. IDENTIDADE                MÓDULO  
0344001932 MICHELE ALMEIDA DA SILVA                                              521435468                                    Matutino 

CURSO: ILUMINAÇÃO 
SUPLENTES 

INSCRICAO NOME DO CANDIDATO(A)                               DOC. IDENTIDADE                MÓDULO  

0344002137 WALLACE FARIAS ZELINDRO CARDOSO 279980585                                 Vespertino 

http://www.spescoladeteatro.org.br/
http://www.institutomais.org.br/

