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                                          EDITAL NO. 032/2019 
 

Vagas para Escola do Teatro Bolshoi no Brasil 
Inscrição para Pré-Seleção em São Luís/MA 

 
1. Do objetivo: O Instituto Escola do Teatro Bolshoi no Brasil faz saber que realizará 

pré-seleção, com oferecimento de bolsas de estudos, para novos alunos, para a 
sede em Joinville/SC. 

 
1.1. Vagas para ambos os sexos, nascidos nos anos de 2001 a 2010 e que 
preencham as condições estabelecidas nesse Edital. 

 
2. Dos cursos: O Instituto Escola do Teatro Bolshoi no Brasil oferece dois cursos: 

 
2.1. Curso Técnico de Nível Médio em Dança Clássica (parecer CEDP nº188  
aprovado em 14/09/2009). 
Vagas conforme disponibilidade no turno vespertino, com ingresso a partir da 6ª 
série. É necessário ter conhecimento/vivência em dança. 
*somente para candidatos nascidos nos anos de 2001 a 2003 e que estejam 
cursando o ensino médio.  

2.2. Curso Básico em Dança Clássica – parecer autorizado pelo CEPD/CEE/SC 
nº165 (aprovado em 05/12/2011) 
Vagas conforme disponibilidade nos turnos matutino e vespertino, com ingresso na 
1ª série, não é necessário conhecimento em dança e, de 2ª à 5ª série, sendo 
necessário ter conhecimento/vivência em dança.  
*somente para candidatos nascidos nos anos de 2004 a 2010. 

 
3. Da Inscrição: As inscrições podem ser feitas do dia 11 de maio de 2019 ao dia 23 

de junho de 2019, às 23h59 (horário de Brasília), no site 
(www.escolabolshoi.com.br). 

 
3.1. O candidato deverá ler o Edital que se encontra no site da Escola Bolshoi 
(http://www.escolabolshoi.com.br), antes de preencher o formulário de inscrição. 
 
3.2. O valor da taxa de inscrição é de R$25,00 (vinte e cinco reais) e, deverá ser 
quitada até o dia 25 de junho através de boleto. 
  
 3.3. Não haverá devolução da importância paga, nem isenção de pagamento do 
valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado. 

 
 3.4. Não serão aceitas solicitações de inscrições que não atenderem 
rigorosamente ao estabelecido nesse Edital. 

http://www.escolabolshoi.com.br/
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4. Da Pré-seleção nascidos nos anos de 2001 a 2007: A Pré-seleção a que esse 

Edital se refere, destina-se a candidatos que tenham conhecimento/vivência em 
dança. 

 
4.1 Local, data e horários da pré-seleção: A pré-seleção tem local, dia e horários 
específicos para candidatos com conhecimento em dança: 

 
4.1.1. Local: Teatro Arthur Azevedo - Rua Godofredo Viana, 132, Centro - São     
Luís/MA 

 
       4.1.2. Data: 26 de junho de 2019. 

 
        4.1.3. Horários: Comparecer com antecedência mínima de 30 minutos. 
 

a) Candidatos ao Curso de Dança Clássica 
09h – candidatos nascidos nos anos de 2005 a 2007 
11h15 - candidatos nascidos nos anos de 2001 a 2004     

           
              4.2 Documentação: O candidato deverá portar no dia da pré-seleção 

           - Documento de Identidade original; 
           - Original do comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 

 
4.3 Etapas da pré-seleção: As etapas da pré-seleção são eliminatórias e 
consecutivas. O candidato poderá ser dispensado a qualquer momento não 
precisando cumprir todas as etapas.  
 

4.3.1. 1ª etapa para candidatos Dança Clássica: barra, centro (sexo 
feminino e masculino) e pontas (sexo feminino).  
OBS: O candidato poderá ser eliminado durante qualquer um dos exercícios 
propostos (barra, centro e pontas). 

  

4.4 Aula da pré-seleção: Especificações para candidatos ao Cursos de Dança  
Clássica para aula. 

 
                    4.4.1. Traje para candidatos ao Curso de Dança Clássica: 
 

a) Feminino: collant, meia calça de cor clara, sapatilha de pontas e meia 
ponta, cabelos presos em coque, sem qualquer adereço (saia, shorts, 
perneiras, etc.) e outros itens que possam dificultar a visualização da banca. 

 
b) Masculino: bermuda ou calça justa, camiseta regata, sapatilha e meia     

soquete e sem qualquer adereço. 
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5. Da Pré-seleção nascidos entre 2008 e 2010: A pré-seleção a que esse Edital se 
refere destina-se a candidatos com ou sem conhecimento em dança.  

 
5.1 Local, data e horários da pré-seleção: A pré-seleção tem local, dia e horários 
específicos para candidatos sem conhecimento em dança: 
 

5.1.1. Local: Teatro Arthur Azevedo - Rua Godofredo Viana, 132, Centro - São       
Luís/MA 
 

             5.1.2. Data: 26 de junho de 2019. 
 

        5.1.3. Horários: Comparecer com antecedência mínima de 40 minutos. 
 

a) Candidatos ao Curso de Dança Clássica 
14h30 - candidatos nascidos nos anos de 2008 a 2010 
  

5.2  Documentação: O candidato deverá portar no dia da pré-seleção 
           - Documento de Identidade original; 
           - Original do comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 
 
5.3 Etapas da pré-seleção: As etapas da pré-seleção destinadas a candidatos ao 
Curso de Dança Clássica são eliminatórias e consecutivas. O candidato poderá ser 
dispensado a qualquer momento não precisando cumprir todas as etapas. 
 

5.3.1. 1ª etapa - aula: Serão realizadas aulas lúdicas, sem necessidade de 
conhecimento em dança. 
 

a) Os candidatos selecionados, ao final de cada aula, deverão retornar 
para uma aula final, em horário a ser confirmado. 

 
5.4 Aula: Especificações do traje para candidatos aos Cursos de Dança Clássica 
para a aula. 

 
5.4.1. Traje para candidatos ao Curso de Dança Clássica  

 
a) Feminino: top, short, cabelos presos em coque e pés descalços.  

 
b) Masculino: short ou bermuda e pés descalços. 
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6. Das observações gerais: Solicitamos especial atenção às observações gerais 
desse Edital. 

 
6.1. As despesas de locomoção, hospedagem e alimentação são de 
responsabilidade do candidato. 

 
6.2. Não será fornecida declaração de participação, resultado ou outros 
detalhes referentes à audição e pré-seleção, nem haverá vistas dos 
processos, explicações do resultado ou revisão das avaliações. 
 
6.3. Todos os candidatos concordam desde a inscrição, em ceder ao 
Instituto Escola do Teatro Bolshoi no Brasil o direito do uso de imagem, em 
caráter definitivo e gratuito, independentemente de qualquer formalização, 
no país ou exterior, em relação às fotos, filmagens ou qualquer outro meio, 
realizado durante as etapas de inscrição, pré-seleção, audição e seleção e 
ainda, nas apresentações, ensaios individuais ou em grupo, seja para fins 
institucionais, didáticos ou comerciais da Escola Bolshoi. 
 
6.4. Candidatos que ingressem no 7º ou 8º ano da Escola Bolshoi receberá 
certificado de qualificação profissional.  
 
6.5. O resultado da Pré-seleção será divulgado, no dia 28 de junho no site 
(http://www.escolabolshoi.com.br). 
 
6.6. As vagas existentes poderão ser preenchidas ou não. 
 
6.7. O candidato pré-selecionado, nascido nos anos de 2001 a 2010, deverá 
participar do exame de seleção que acontecerá em Joinville, nos dias 18, 19 
e 20 de outubro de 2019. 

 
6.8. Após o resultado da pré-seleção, a Escola Bolshoi encaminhará no 
prazo de 15 dias úteis, um e-mail para o candidato com instruções para a 
Seleção Nacional. 
 

Joinville, 10 de maio de 2019. 
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