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Relatório instruções prova teórica - curso técnico- teatro - FCS/GENS                                                                   
                                         

      Belo Horizonte, 07 de fevereiro de 2022.

CEFART – CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E TECNOLÓGICA

 

EDITAL 04/2022

PROCESSO SELETIVO DE NOVOS ESTUDANTES CEFART 2022

 

Informações sobre a Prova Teórica da 1ª etapa da Seleção para o Curso Técnico em Teatro

A 1ª etapa do processo seletivo para novos estudantes da Escola de Teatro será realizada no próximo sábado,
dia 12/02/2022 (sábado), de 14h00 às 17h00, na UTRAMIG, localizada na Av. Afonso Pena, 3400 – bairro
Cruzeiro.

ATENÇÃO PARA ALGUMAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

Não haverá tolerância para entrada após o horário.
Os portões serão abertos às 13h00. Chegue cedo para evitar aglomerações.
A prova terá duração máxima de 3 horas.
O tempo mínimo de permanência na sala é de 1 hora. As/os três últimas/os candidatas/os deverão
permanecer na sala até que todas/os finalizem e entreguem as provas.

Na entrada da UTRAMIG e nas portas das salas estarão afixadas as listas com os nomes dos estudantes e as
respectivas salas nas quais serão aplicadas as provas.

Instruções sobre o que levar para a realização da prova:

Documento de identificação com foto (RG, CNH ou Carteira de Trabalho) para acesso às salas de
realização da prova.
Garrafa de água e álcool em gel.
Caneta esferográfica azul ou preta para preenchimento do gabarito e da redação.
Recomenda-se levar também lápis e borracha para realização de rascunho - lembrando que o
preenchimento da folha de respostas e da prova de produção textual deverá ser feito a caneta
esferográfica nas cores azul ou preta.

A utilização de máscara será obrigatória durante todo o período de permanência no local, inclusive durante a
realização de prova.

Recomenda-se ter o esquema vacinal completo para acesso ao local de realização da prova.
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Lembre-se de que a indicação dos textos e PDFs que deverão ser estudados para a prova já está disponível na
página do Processo Seletivo no site da FCS desde 14 de janeiro.

Atenciosamente,

 

EQUIPE ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO

CEFART / FCS

Referência: Processo nº 2180.01.0000063/2022-43 SEI nº 41892807


