EDITAL DE SELEÇÃO – PROJETO Ponte do Futuro 3
*Com apoio do Edital do Mecenato de 2017/2
PROCESSO SELETIVO 2018/2
O Colégio A.Z, tomando por base a Portaria 102/17 do Edital Mecenato, comunica que, após
a publicação do presente edital, estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo 2018/2 para
ingresso no Projeto Ponte do Futuro 3, de modo a cursar o módulo 3 do Curso Técnico em Dança,
recebendo a certificação de Assistente em Dança de salão, urbanas e etnicas.
A escola realiza teste de avaliação dos candidatos egressos ou concluintes da 2ª série do
Ensino Médio, moradores de Joinville, para determinar o nível de conhecimento dos candidatos e
classificá-los para a matrícula. Além disso, aplicará prova prática de dança através de banca
avaliadora composta por profissionais de formação superior na área. A nota mínima para aprovação
em ambas as provas (a escrita e a prática) é 7,0 (sete).
A avaliação será aplicada e analisada pela equipe de docentes do Curso Técnico em Dança
A.Z Arte. Os exames serão realizados nas dependências do Grupo A.Z arte, situada na Rua Paraná,
390, Bairro Anita Garibaldi, Joinville/ SC.
Objetivos

Oferecer uma formação ampla e qualificada, proporcionar o aprendizado dos fundamentos técnicos
da dança, desenvolvimento da capacidade criativa, de pesquisa e de apreciação crítica para futuro
desempenho profissional como assistentes da dança.
Período de inscrições
•
Início: 22 de agosto de 2018
•
Término: 08 de setembro de 2018
•
Preenchimento e envio on-line de Formulário de Inscrição pelo link divulgado pelo Grupo
A.Z Arte no período indicado;
Requisitos e Entrega de documentos para pré análise
Os documentos deverão ser entregues até o dia 17 de setembro, na instituição;
•

•
•
•
•
•
•
•

Lista de documentos:
Cópia do R.G, CPF e Título de Eleitor;
Certificado de conclusão do Ensino Médio ou declaração de estar cursando o Ensino Médio;
Foto 3 x4;
Comprovante de residência;
Atestado médico com liberação de exercício físico, datado no ano de 2017 e com o CRM
legível do responsável;
No caso de aluno de menor idade, deverá estar acompanhado de um responsável, inclusive
com os documentos, RG, CPF, Título de Eleitor e comprovante de residência.
Os alunos poderão ser indicados do Programa Municipal Dançando na Escola;

Data de avaliação
•
08 de setembro de 2018, 9 horas: avaliação teórica de conhecimentos na dança;
08 de setembro de 2018, 10 horas: avaliação prática de dança (o candidato deverá estar com
•
roupas adequadas para aula de dança)

Importante:
1. O preenchimento do formulário de inscrição para o Processo Seletivo 2018 é realizado
somente on-line. Não há inscrição presencial na Secretaria do Grupo A.Z Arte, somente para
entrega de documentos;
2. A Escola não envia nenhum e-mail confirmando a inscrição. O acompanhamento do
processo é de responsabilidade do candidato através do site oficial do Grupo A.Z Arte.
3. O não comparecimento ou atraso implicam a eliminação do candidato. A Escola de Dança
não efetuará troca de data e/ou horário da prova.
4. A decisão da Banca Avaliadora será soberana e terá a avaliação prática como principal
critério, não cabendo ao candidato nenhum recurso.
5. Os candidatos aprovados devem disponibilizar os finais de semana para frequentar as aulas,
conforme calendário da escola.
Resultado e matrícula
O resultado sairá no dia 20 de setembro de 2018, em nossa escola e o aluno deverá ir pessoalmente
na secretaria até as 16 horas do dia 21 de setembro, para assinar o contrato.

Após a matrícula o aluno ingressa o semestre no dia 22 de setembro de 2018 até dia 06 de abril de
2019, podendo o calendário havendo mudanças. Ao final do módulo, recebe uma certificação de
assistência na área especificada. Após a conclusão dos quatro semestres, tendo obtido média 7 em
todas as disciplinas, o aluno terá a Certificação de Técnico em Dança.

A DIREÇÃO

