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SÃO PAULO ESCOLA DE DANÇA  

CENTRO DE FORMAÇÃO EM ARTES COREGRÁFICAS 

EDITAL DE OPORTUNIDADES E PROJETOS ESPECIAIS  

EDITAL Nº 05/2022 

 

Referente à Bolsa de Estudos para 2 estudantes no WORKSHOP DE DANÇA - Dia 28 

de agosto (domingo), no Studio Giselle Danças 

 

A São Paulo Escola de Dança – Centro de Formação em Artes Coreográficas, no uso 

das atribuições legais, torna público que estarão abertas, a contar da data de 

publicação do Edital de Abertura, as inscrições para WORKSHOP DE DANÇA no Studio 

Giselle Danças (Rua Ceará, 393 - Bairro Fundação, em São Caetano do Sul/SP) 

acontecerá em formato presencial, no dia 28 de agosto, das 10h às 18h, no âmbito 

da área da São Paulo Escola de Dança em Oportunidades e Projetos Especiais.  

 

1. DAS BOLSAS  

 

1.1. Estão sendo concedidas 02 bolsas de estudo WORKSHOP DE DANÇA no Studio 

Giselle Danças (Rua Ceará, 393 - Bairro Fundação, em São Caetano do Sul/SP) 

Formato presencial, no dia 28 de agosto, das 10h às 18h, Conforme a 

programação abaixo: 

 

 
WORKSHOP STUDIO GISELLE - Dia 28 de agosto (domingo) 
 
10hI Ana Botafogo I Ballet Clássico I Sênior 
10h I Jhean Allex I Jazz Dance I Juvenil 
10h I Michelle Volpi I Danças Urbanas Choreo 
12h I Erika Novachi I Lyrical Jazz I Sênior 
12h I Priscilla Yokoi I Técnica de Pontas I Juvenil 
12h I Fernando Nogueira I Sapateado I Juvenil 
14h I Ana Botafogo I Ballet Clássico I Juvenil 
14h I Priscilla Yokoi I Técnica de Pontas I Sênior 
14h I Fernando Nogueira I Sapateado I Sênior 
16h I Mega Aula com Erika Novachi + Jhean Allex I Jazz Dance I Sênior 
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2. DOS REQUISISTOS PARA INSCRIÇÃO 

 

2.1. Para se inscrever no Processo Seletivo, o (a) candidato (a) deverá, 

obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos: 

a) Ser estudante do Curso Regular da São Paulo Escola de Dança; 

b) Estar apto a frequentar a bolsa nas datas oferecidas de forma integral; 

 

3. DO PROCEDIMENTO DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1. As inscrições serão realizadas  de 16 a 23 de agosto, exclusivamente pela 

internet, por meio do formulário eletronico, no link 

https://forms.gle/vsdt67qHVNwAM5F76 

3.2. O preenchimento do questionário é obrigatório. Caso o(a) candidato(a) 

preencha e finalize o envio de mais de um questionário, será validado somente 

o último envio realizado. 

3.3. No site da SP Escola de Dança, o candidato (a) encontrará o link do formulário 

para acesso às inscrições online. É de extrema importância a leitura, na íntegra, 

do Edital de Abertura para conhecer as especificidades de cada evento. 

3.4. Ao se inscrever neste processo seletivo, o (a) candidato (a) declarará que 

preenche todos os requisitos exigidos, implicando, de sua parte, o 

conhecimento e a aceitação das presentes normas e instruções estabelecidas 

no inteiro teor deste Edital e nas normas legais pertinentes, bem como em 

eventuais aditamentos e instruções específicas para a realização do certame, 

acerca dos quais não poderá alegar desconhecimento. 

3.5. Não serão aceitas inscrições por via postal, nem em caráter condicional. 

3.6. O (a) candidato (a) inscrito terá exclusiva responsabilidade sobre as 

informações cadastrais fornecidas. 

3.7. O (a) candidato (a) poderá se inscrever em mais de um processo de bolsa de 

estudos oferecidos pela SP ESCOLA DE DANÇA. 

 
4. ATENDIMENTO PCD 
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4.1. Caso o (a) candidato (a) possua qualquer tipo de deficiência deverá informar 

no formulário de inscrições disponível no item 3.1 deste edital. 

 

5.     DA SELEÇÃO 

 

6.1  A seleção se dará em por meio da avaliação das respostas preenchidas no 

questionário de inscrição disponível no item 3.1 deste edital  

6.2  Será designada pela Direção Artística e Educacional uma comissão para a 

seleção da Bolsa de Estudos 

6.3 Se houver necessidade a comissão poderá agendar uma entrevista online ou 

presencial 

 

6. DOS SELECIONADOS 

 

6.1. O resultado dos selecionados será divulgado no dia 24 de agosto no site da São 

Paulo Escola de Dança, assim como a lista de suplentes, que será publicada em 

ordem de classificação. 

6.2. Todas as informações referentes às bolsas de estudos serão enviadas a todos 

os participantes com antecedência necessária para sua organização.  

6.3. A São Paulo Escola de Dança arcará com o valor do transporte do estudante 

além de uma diária de alimentação para que o mesmo possa usufruir do 

benefício.  O valor do transporte São Paulo-São Caetano do Sul (ida e volta) e 

chegada ao Studio Giselle é de R$ 8,80 (linha 710 saindo da São Paulos Escola 

de Dança) e o valor da diária de alimentação é de R$ 70, totalizando: R$ 78,80 

por estudante. Esse valor é repassado ao estudante com antecedência de até 

1 dia a realização da atividade.  

 

7. DAS RESPONSABILIDADES DO SELECIONADO 

 

7.1. A efetivação da inscrição implica a aceitação e concordância do(a) candidato(a) 



 

4 
 

com o procedimento e termos descritos neste artigo, sem direito a pleitear 

com referência a este assunto, ciente de que a utilização dos recursos visa ao 

bom andamento dos trabalhos e à lisura do processo, assim como à garantia 

dos direitos individuais e coletivos. 

7.2. É responsabilidade exclusiva do candidato (a) aprovado (a) e/ou suplente 

representar a SP Escola de Dança no referido evento/intercâmbio/bolsa de 

forma ética, respeitando todas as normas, horários e regras.  

7.3. Ao término da atividade o participante deverá inserir o certificado de 

participação com comentário de aproveitamento dentro do sistema de 

gestão digital da SP Escola de Dança para acompanhamento pedagógico e para 

complementar seu portfólio de atividades.  

 

 

 

São Paulo, 16 de agosto de 2022. 
 
 

Inês Bogéa 
Diretora Artística e Educacional 

 


