
 
 

 

PROCESSO SELETIVO EDITAL DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2020 

 
COMUNICADO Nº 01 

 

ALTERAÇÃO DA DATA DE ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES 
 

A SP Escola de Teatro — Centro de Formação das Artes do Palco, representada 
pela ADAAP – Associação dos Artistas Amigos da Praça, no uso de suas prerrogativas 

e atribuições legais, INFORMA que alterará a data de encerramento das inscrições para 

06 de abril de 2020, conforme informações estabelecidas neste Comunicado. 

PARA EFETUAR AS INSCRIÇÕES 

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela INTERNET, no endereço eletrônico 
www.institutomais.org.br, no período das 17h00 do dia 04 de março de 2020, 

às 16h00 do dia 06 de abril de 2020, observado o Horário Oficial de Brasília/DF. 

Após a conclusão do preenchimento do Formulário de Inscrição on-line a/o 
candidata/candidato imprimirá o boleto bancário para o pagamento do valor de              

R$ 60,00 (sessenta reais), a título de ressarcimento de despesas com material e 

serviços, com vencimento até o dia 06 de abril de 2020. 

A impressão do boleto bancário estará disponível no site do Instituto Mais, até às 
17h00, do dia 06 de abril de 2020, sendo este horário o limite máximo para 

pagamento. 

SOBRE DEFICIENTES FÍSICOS 

A/O candidata/candidato que necessitar de atendimento especial para a realização do 

Processo Seletivo deverá preencher obrigatoriamente, no Formulário de Inscrição on-
line, o tipo e o grau de deficiência, bem como, deverá enviar por escrito as condições 

necessárias para a realização da avaliação, via SEDEX, ao Instituto Mais, localizado à 
Rua dos Morás, 83 – CEP: 05434-020 – São Paulo/SP, identificando no envelope 
o nome do candidato e do Processo Seletivo ou enviar a solicitação via e-mail para 

sac@institutomais.org.br. 

O envio da solicitação de atendimento especial deverá ser realizado até a data de 
encerramento das inscrições, dia 06 de abril de 2020. 

A solicitação de condições especiais para realização das avaliações será atendida 
obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade. 

SOBRE NOME SOCIAL 

A/O candidata/candidato que após realizar sua inscrição desejar atendimento pelo 
Nome Social deverá enviar, durante o período de inscrição, a sua solicitação para o 

SAC do Instituto Mais, através do e-mail sac@institutomais.org.br, informando o 

nome de inscrição e o Nome Social. 

O envio da solicitação de Nome Social deverá ser realizado até a data de 

encerramento das inscrições, dia 06 de abril de 2020. 

A solicitação de Nome Social para realização das avaliações será atendida obedecendo 

a critérios de viabilidade e de razoabilidade. 
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E, para que ninguém posso alegar desconhecimento, é expedido o presente Comunicado 

contendo a alteração da data de encerramento das inscrições do Processo Seletivo – Segundo 

Semestre de 2020. 

 
 

São Paulo/SP, 11 de março de 2020. 

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

 
 

P A R C E R I A  C O M :  


