
 

 

 
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO 

REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019: TÉCNICO EM ARTE DRAMÁTICA 

 
O Diretor da escola NILTON TRAVESSO OFICINA DE ATORES, Leonardo de Castro 

Vaz, faz público que estão abertas, de acordo com o Estatuto da Entidade e nos termos 

da legislação vigente, as inscrições para o Processo Seletivo referente ao 1º semestre 

de 2019, de ingresso ao CURSO TÉCNICO EM ARTE DRAMÁTICA e concorrência 

de descontos especiais, em conformidade com os seguintes critérios: 

 
I – INSCRIÇÃO 

 
1. Requisitos: 

Poderão inscrever-se no processo seletivo os candidatos maiores de 16 anos, portadores 

de certificado de conclusão do Ensino Médio ou declaração de matrícula no Ensino Médio 

da escola que frequenta e/ou portadores de certificado, histórico escolar ou declaração de 

instituições de ensino ligadas a Artes Cênicas. 

 
*O processo seletivo destinaYse apenas a alunos novos. 

 
2. Documentos necessários: 

- Formulário de inscrição, que deverá ser preenchido no dia do processo seletivo;  

- Cópia do RG; 

- Cópia do CPF; 

- Cópia do comprovante de residência; 

- 2 fotos 3x4. 

*Na ocasião, os documentos originais também deverão ser apresentados.  

 

 
3. Período das inscrições: 

As inscrições serão feitas das 0h00 de 05/01/2019 às 23h59 do dia 30/01/2019, 

virtualmente, mediante preenchimento do formulário, através do site: 

www.niltontravesso.com.br/processoseletivo.  

 

Concorrência para descontos especiais: 

Serão oferecidos descontos de 20% a 100%, a partir do desenvolvimento do candidato no 

processo seletivo e da comprovação de Renda Familiar (para descontos acima de 50%).  

 
 
 

http://www.niltontravesso.com.br/processoseletivo


 

II – PROCESSO SELETIVO 

1. Seleção: 

A seleção será desenvolvida em duas etapas: 

a) aula em grupo de interpretação teatral e de expressão corporal; 

b) apresentação de monólogo (até 3 min) com texto selecionado pelo 

candidato. 

 

A seleção será realizada no dia 02/02/2019, das 11h às 14h na NILTON TRAVESSO 

OFICINA DE ATORES, situada à Rua Capote Valente, 667 – Pinheiros – São Paulo 

- SP. 

 
III – CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO 

 
Todas as etapas terão caráter classificatório. Os participantes serão avaliados por 1 

(um) professore presente na aula e pelo diretor geral da instituição. Será exigida a 

nota mínima 7,0 (sete) em cada uma. 

 
IV – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
O resultado será divulgado no dia 05/02/2019 através de contato por e-mail ou 

presencialmente na secretaria da escola. 

 

VI – DA MATRÍCULA 

 
Os candidatos selecionados deverão efetuar a matrícula no período de 05/02/2019 a 

08/02/2019, das 10h às 20h, mediante apresentação dos seguintes documentos:  

- Cópia do RG; 

- Cópia do CPF; 

- Cópia do comprovante de residência; 

- 2 fotos 3x4. 

- Certificado de conclusão de Ensino Médio ou Superior (diploma ou equivalente); 

- Declaração de matrícula no Ensino Médio (se menor de 18 anos);



 

As matrículas serão feitas à Rua Capote Valente, 667, Pinheiros, São Paulo, SP, nos 

horários de expediente da secretaria. No ato da matrícula o candidato deverá assinar 

contrato de prestação de serviços acadêmicos e efetuar o pagamento da primeira parcela 

do curso. 

 
VII - INÍCIO DAS ATIVIDADES 

 
As aulas terão início em 12/02/2019 para os alunos das turmas semanais e 09/02/2019 

para os alunos das turmas de sábado. 

 

VIII – DISPOSIÇÃO GERAIS 

 
A escola NILTON TRAVESSO OFICINA DE ATORES se reserva o direito do não 

oferecimento de curso em determinado turno caso não haja número mínimo de 

matriculados, hipótese em que o aluno poderá matricular-se em outra turma/turno. 

 

A interpretação do Edital, nos casos duvidosos ou omissos, o coordenador do programa  

responde  através  do  e-mail  atendimento@niltontravesso.com.br  ou  pelo telefone 11 3088-

1258 até 1 (um) dia antes do processo seletivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
São Paulo, 05 de Janeiro de 2019. 

mailto:atendimento@niltontravesso.com.br

