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TERMO DE INSCRIÇÃO

Escola de Atores Wolf Maya Ltda. - CNPJ / MF nº 07.692.921/0001-01
Rua Frei Caneca, 569 - 3º Piso - Loja 401 A - Cerqueira Cesar - São Paulo / SP - CEP 01307-002

1. Pré-Requisitos para Inscrição

O candidato deverá ter a idade mínima de 15 anos, ser alfabetizado e possuir ensino fundamental concluído.

Os candidatos concordam em sujeitar-se a um teste de seleção, que terá sua data de realização anotado em campo 
específico, acima, neste termo.

Os candidatos deverão apresentar-se no local e horário pré-determinado.

Caso o candidato seja menor de idade (18 anos), será necessário anuência de seu repesentante legal,
devidamente comprovada.

2. Taxa de Inscrição

A taxa  do processo de seleção será comunicada aos candidatos no momento de sua inscrição e deverá ser paga 
no ato da assinatura desta, assim como o valor pago não será restituido caso o candidato não seja aprovado e se 
ultrapassado o período de reflexão (7 dias) conforme Código de Defesa do Consumidor - CDC (ART.: 49), este prazo 
só será considerado caso os sete dias não ultrapasse a data e nem o horário do teste de seleção.

A desistência deverá ser feita sempre por escrito, entregue na secretaria da escola.

3. Critério e Seleção

O critério utilizado para a seleção de alunos será baseado na APTIDÃO e no DESEMPENHO da arte da 
interpretação dramática, demonstrada pelo aluno através de testes práticos aplicados pelo corpo docente.

Serão atribuidas notas de 0 a 10 para cada item avaliado no teste.

A soma das notas determinara a classificação geral dos candidatos, que serão convocados a partir do primeiro 
colocado até o limite de vagas oferecidas pelo curso.

Os candidatos que não se classificarem dentro da disponibilidade de vagas têm o pleno direito de participar de 
outras seleções oferecidas oportunamente.

Os candidatos classificados serão comunicados, através de e-mail ou telefone e impresso fixado ou disposto na 
secretaria da escola, da data para a efetivação da matrícula.

No caso de desistência no ato da convocação, será obedecida a classificação geral dos candidatos.


