
 

RETIFICAÇÃO 
 

Edital de Seleção | Bolsa-Oportunidade | Programa Kairós 
Edital n° 02/2020 - Bolsa-Oportunidade 

 
CONSIDERANDO: 

a) que a divulgação da lista de estudantes que ingressarão na SP Escola de 

Teatro – Centro de Formação das Artes do Palco será divulgada no dia 24 de 

julho de 2020, apenas; 

 

b) que o Edital de Seleção nº 02/2020 previu a realização de determinadas ações 

antes do dia 24 de julho de 2020, o que impediria, por razões óbvias, a 

participação de estudantes ingressantes no Processo de Seleção; 

a Direção da SP Escola de Teatro – Centro de Formação das Artes do Palco e a 

Comissão de Avaliação da Bolsa-Oportunidade do Programa Kairós RESOLVEM 

retificar o Edital de Seleção nº 02/2020 nos seguintes termos: 

1) Fica alterado o cronograma previsto no item 5.2. do Edital de Seleção 02/2020, 

divulgado no 20 de julho de 2020, passando a vigorar o seguinte: 

 

Data Edital 02/2020 
20/07/2020 

 (Segunda-feira) 

Divulgação do Edital 02/2020 

 

1ª Fase – Pré-inscrição – preenchimento de Ficha de Inscrição online 

20 a 29/07/2020  
(até às 23h59)  

 (De Segunda a 

Quarta-feira)  

1ª Fase - Inscrição online – link de acesso: 

https://pt.surveymonkey.com/r/bolsaoportunidade022020  
Esclarecimento de dúvidas sobre o Edital (segunda a quinta-feira) via e-mail 

kairos@spescoladeteatro.org.br 

30/07/2020  

 (Quinta-feira) 

Divulgação da lista de habilitados com os horários agendados para a efetivação das 

inscrições. Na 2ª fase do processo seletivo os candidatos serão atendidos virtualmente 

(via chamada telefônica de vídeo no whatsapp), tendo em vista o horário previamente 

agendado.  

30/07/2020  

 (Quinta-feira) 

Solicitação de alteração de data e/ou horário da segunda fase do Processo Seletivo, 

até às 23h59, via endereço eletrônico: kairos@spescoladeteatro.org.br 

2ª Fase – entrevista e entrega de todos os documentos elencados neste Edital 

31/07/2020  

 (Sexta-feira) 

Resposta de reagendamento conforme solicitação de alteração de data e/ou horário 

da segunda fase do Processo Seletivo 

03/08 a 

07/08/2020 

 (De Segunda a 

Sexta-feira) 

Atendimento individual virtual via vídeo chamada no whatsapp (previamente 

agendado) 

10/08 e 

11/08/2020 

 (Segunda e 

Terça-feira)  

Entrega de documentação complementar/faltante solicitada via e-mail do Programa 

Kairós (kairos@spescoladeteatro.org.br)  
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2) As inscrições dos candidatos à Bolsa-Oportunidade poderão ser realizadas entre 

os dias 20 de julho e 29 de julho de 2020, respeitadas as demais condições do 

Edital; 

 

3) A lista contendo os candidatos habilitados ao recebimento da Bolsa-

Oportunidade será divulgada no dia 30 de julho de 2020. Neste mesmo dia, 

deverão ser apresentadas as eventuais solicitações de alteração de data e/ou 

horário para a realização de entrevistas; 

 

4) As respostas sobre os pedidos de reagendamento serão apresentadas no dia 31 

de julho de 2020; 

 

5) Os atendimentos individuais serão realizados entre os dias 03 de agosto e 07 de 

agosto de 2020; 

 

6) Ficam mantidas as demais disposições do Edital de Seleção nº 02/2020. 

 

Divulgue-se. 

São Paulo, 21 de julho de 2020. 

 

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

Diretoria Executiva 


