
COMUNICADO DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO PARA ALUNOS 

NOVOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE INICIAÇÃO ARTÍSTICA 
 

A Secretaria Municipal de Cultura FAZ SABER que durante o período de 25 a 26 de 

novembro de 2014, na sede da Escola Municipal de Iniciação Artística – EMIA, 

sediada na Rua Volkswagen, s/nº, Parque Público Lina e Paulo Raia, Casa 1, estarão 

abertas as inscrições para vagas de alunos novos do curso regular para o ano letivo 

de 2015, no horário das 09:00 às 17:00 horas, também com a opção on-line a partir 

das 10h do dia 25 de novembro de 2014 às 18h do dia 26 de novembro de 2014 

através do acesso: 

 

https://docs.google.com/forms/d/15AynByopqNXvXBLvaijvx-aK2H0llQB82MZmdreNnLQ/viewform 

 

1 DAS VAGAS 

1.1 Serão oferecidas vagas, por faixa etária, como segue: 

1.1.1 05 anos – período matutino – 46 vagas – nascidos em 2009 

1.1.2 05 anos – período vespertino – 46 vagas – nascidos em 2009 

1.1.3 06 anos – período matutino – 18 vagas – nascidos em 2008 

1.1.4 06 anos – período vespertino – 14 vagas – nascidos em 2008 

1.1.5 07 anos – período matutino – 22 vagas – nascidos em 2007 

1.1.6 07 anos – período vespertino – 20 vagas – nascidos em 2007 

 

2 DAS INSCRIÇÕES 

2.1 No ato da inscrição, os pais ou o responsável, deverá apresentar documento 

de identidade da criança candidata à vaga e indicar o período pretendido 

(matutino ou vespertino). No caso da inscrição feita através do sistema on-line, 

o candidato que tenha sido sorteado e os documentos apresentados na 

matrícula não estejam de acordo com os critérios pré-estabelecidos, a inscrição 

será automaticamente cancelada. 

 

3 DO SORTEIO 

3.1 Caso haja maior número de inscritos que vagas disponíveis o critério de 

seleção será por sorteio. 

3.2 O sorteio será realizado em 02/12/2014, na própria EMIA, sediada na Rua 

Volkswagen, s/nº, Parque Lina e Paulo Raia, na Casa 2 - Auditório, às 10:00 

horas para os candidatos inscritos no período matutino, e às 15:00 horas para 

os candidatos inscritos no período vespertino. 



3.3 O sorteio será realizado pelo NOME da criança inscrita. 

3.4 A presença dos pais ou responsáveis no momento do sorteio é desejável, mas 

não obrigatória. 

3.5 O resultado do sorteio será divulgado no dia 06 de dezembro de 2014, a partir 

das 09:00 horas, na Secretaria de Alunos da EMIA (Casa 3) e no site da 

Prefeitura Municipal de São Paulo no link 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/dec/formacao/iniciacao_artistica/  

3.5.1 Não será informado o resultado do sorteio por telefone ou e-mail. 

3.6 Para cada período e faixa etária do item 1.1 serão sorteados, para uma Lista 

de Espera, todos os candidatos não contemplados anteriormente. 

 

4 DA MATRÍCULA 

4.1 Data da matrícula: 

4.1.1 09/12/2014 das 08:00 às 10:30 horas – Turma de 05 anos – manhã (matutino) 

4.1.2 09/12/2014 das 13:30 às 16:00 horas – Turma de 05 anos – tarde (vespertino) 

4.1.3 10/12/2014 das 08:00 às 10:30 horas – Turmas de 06 e 07 anos – manhã 

(matutino) 

4.1.4 10/12/2014 das 13:30 às 16:00 horas – Turmas de 06 e 07 anos – tarde 

(vespertino) 

4.2 Local da matrícula: 

4.2.1 Escola Municipal de Iniciação Artística – Rua Volkswagen, s/nº - Parque Lina e 

Paulo Raia – Casa 1. 

4.3 Documentação necessária para efetivação da matrícula: 

4.3.1 Ficha cadastral, a ser preenchida no ato da matrícula. 

4.3.2 Fotocópia legível do RG ou Certidão de Nascimento da criança 

4.3.3 2 fotos 3x4 recentes 

4.3.4 Fotocópia legível do RG dos pais ou responsável 

4.3.5 Fotocópia legível do comprovante de residência 

4.4 A não efetivação da matrícula nas datas acima citadas acarreta 

automaticamente a perda da vaga. Serão chamados para preenchimento da 

vaga os candidatos constantes da respectiva lista de espera, sorteada 

conforme o item 3.6, pela ordem. 

4.5 A matrícula deverá ser efetuada por um dos pais ou representante legal, ou por 

um responsável munido de autorização por escrito dos pais ou do 

representante legal. 

4.6 A escolha de dia e horário das aulas dos candidatos sorteados ocorrerá no ato 

da matrícula, por ordem de chegada. 


