RETIFICAÇÃO
SP Escola de Teatro
Edital de Seleção | Bolsa-Oportunidade | Programa Kairós
Edital n° 01/2022
A Direção do projeto cultural SP Escola de Teatro – Centro de Formação das Artes
do Palco, gerido e operacionalizado pela Associação dos Artistas Amigos da Praça, e
a Comissão de Avaliação da Bolsa-Oportunidade do Programa Kairós RESOLVEM
retificar o Edital de Seleção nº 01/2022 nos seguintes termos:
1) Fica alterado o prazo indicado no item 6.2. do Edital de Seleção 01/2022, que
passa a vigorar com a seguinte redação:
6.2. Todas as declarações previstas neste Edital deverão ser entregues de formato
digital, juntamente com a documentação comprobatória exigida. Todos documentos
deverão ser entregues entre os dias 23 e 24 de março, pelo do e-mail do Programa
Kairós (kairos@spescoladeteatro.org.br), respeitando os agendamentos de dia e
horário individual que serão divulgados pela Comissão de Avaliação no dia 14 de
março, no Portal da Escola.
2) Fica alterado o prazo indicado na alínea “b” do item 6.2. do Edital de Seleção
01/2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:
b) entrevista individual e realizada por meio de chamada de video (via aplicativo
whatsapp) entre os dias 17 e 22 de março (consultar tabela abaixo), momento em que
deverá ser realizada a entrega de todos os documentos elencados no item 8 deste
Edital, respeitando o agendamento individual que será realizado pela equipe do
Programa Kairós.
3) Fica alterado o cronograma da 2ª Fase do Processo de Seleção, previsto no
item 7. do Edital de Seleção 01/2022, devendo ser consideradas as seguintes
informações:

2ª Fase – entrevista e entrega de todos os documentos elencados neste Edital
16/03/2022
(Quarta-feira)
17/03 a
22/03/2022
(De Quinta a
Terça-feira)
23/03 e
24/03/2022
(Quarta-feira a
Quinta-feira)

Resposta de reagendamento conforme solicitação de alteração de data
e/ou horário da segunda fase do Processo Seletivo
Atendimento individual virtual via vídeo chamada no whatsapp
(previamente agendado). Os candidatos que entregarem toda
documentação no dia da entrevista já terão sua candidatura efetiva. Os
candidatos que tiverem documentos faltantes poderão entregar no dia 23
ou 24 de março
Entrega de documentação complementar/faltante solicitada via e-mail do
Programa Kairós (kairos@spescoladeteatro.org.br)

4) Ainda sobre o cronograma, ficam alteradas as informações previstas no item
9.2., devendo ser considerada a seguinte redação:

9.2. Cronograma:
Até 31/03/2022
(Quinta-feira)

Divulgação da lista de classificação (provisória) até às 18h, no blog do
Kairós (www.spescoladeteatro.org.br/blog/kairos) e portal da escola.
(www.spescoladeteatro.org.br)

01/04/2022

Período de apresentação de recurso online no endereço eletrônico:

(Sexta)

kairos@spescoladeteatro.org.br (até as 23h59)

04/04/2022
(Segunda-feira)

Divulgação da lista de contemplados até às 18h, exclusivamente no mural,
blog do Kairós (www.spescoladeteatro.org.br/blog/kairos) e portal da
escola. (www.spescoladeteatro.org.br).

Dia 05/04

Entrega do Termo de Condições via e-mail

(Terça-feira)

(kairos@spescoladeteatro.org.br)
Divulgação da lista de alocações nas atividades de contrapartida até às

08/04/2022

18h, blog do Kairós

(Sexta-feira)

(www.spescoladeteatro.org.br/blog/kairos) e portal da escola.
(www.spescoladeteatro.org.br)

Até 15/04/2022
(Sexta-feira)

Todos/as os/as bolsistas devem iniciar atividade de contrapartida

Até 16/04/2022

As solicitações de alteração de atividade de contrapartida, via endereço

(Sábado)

eletrônico (kairos@spescoladeteatro.org.br) até 23h59

22 de cada mês

Entrega dos relatórios mensais.

08/07/2022
(Sexta-feira)

Entrega dos trabalhos e relatórios finais

5) Considerando as informações constantes nos itens “3” e “4”, supra, o item 9.5
do Edital de Seleção nº 01/2022 fica alterado, passando a contar com a
seguinte redação:
9.5.
A lista final contendo os nomes dos candidatos que receberão a BolsaOportunidade será divulgada no portal da SP Escola de Teatro
(http://www.spescoladeteatro.org.br)
e
no
blog
do
Programa
Kairós
(http://www.spescoladeteatro.org.br/blog/kairos), no dia 04 de abril de 2022.
6) Por fim, 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 deliberam pela retificação dos itens 10.1. e 11.1, alínea “b”, do Edital de
Seleção nº 01/2022, que passam a contar com a seguinte redação:

10.1. A Bolsa-Oportunidade será concedida tendo como base o período de referência
de 07 de março a 22 de julho de 2022, totalizando 04 (quatro) pagamentos, conforme
a tabela abaixo:
Período de referência

Data de pagamento

De 07/03 a 05/04

14/04

De 06/04 a 13/05

31/05

De 14/05 a 15/06

30/06

De 16/06 a 08/07

22/07

11.1. O benefício da Bolsa-Oportunidade será imediatamente cancelado nas seguintes
condições:
(...)
b) Se o bolsista exceder o limite de 08 (oito) faltas no período de 05 de abril a 22 de
julho de 2022.
7) Ficam RATIFICADAS as outras disposições do Edital de Seleção nº 01/2022.
Divulgue-se.
São Paulo, 18 de março de 2022.

SP Escola de Teatro – Centro de Formação das Artes do Palco
Diretoria Executiva
Associação dos Artistas Amigos da Praça

