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RETIFICAÇÃO 
 

MT Escola de Teatro 
 

Edital de Seleção | Bolsa-Emergencial | Programa Kairós 
Edital n° 02/2020 – Bolsa-Emergencial 

 

CONSIDERANDO: 

a) Que a Associação Cultural Cena Onze entende ser necessária a prorrogação 

para as inscrições de alunos da MT Escola de Teatro interessados em receber 

a Bolsa-Emergencial do Programa Kairós, Edital de Seleção nº 02/2020; 

 

b) Que a prorrogação para as inscrições implica na alteração de praticamente todos 

os demais prazos previstos Edital de Seleção nº 02/2020; 

 

a Associação Cultural Cena Onze, em parceria com a Associação dos Artistas 

Amigos da Praça (Adaap) e a Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) 

RESOLVEM retificar o Edital de Seleção nº 02/2020 nos seguintes termos: 

1) Fica alterado o cronograma previsto no item 5 e 6 do Edital de Seleção 02/2020, 

divulgado no dia 24 de julho de 2020, passando a vigorar o seguinte: 

 

Data Edital 02/2020 

1ª Fase – Pré-inscrição – preenchimento de Ficha de Inscrição online 

24 a 

06/08/2020  

(até às 23h59)  

 (De Sexta a 

Quinta-feira) 

 

1ª Fase - Inscrição online  

Esclarecimento de dúvidas sobre o Edital via e-mail 

kairos@mtescoladeteatro.org.br 

07/08/2020  

 (Sexta-feira) 

Divulgação de inscritos, com data e horário de entrevista. Na 2ª fase do 

processo seletivo os candidatos serão atendidos virtualmente (via chamada 

telefônica de vídeo no whatsapp) tendo em vista o horário previamente 

agendado. 

08/08/2020  

 (Sábado) 

Solicitação de alteração de data e/ou horário da segunda fase do Processo 

Seletivo, até às 23h59, via endereço eletrônico: 

kairos@mtescoladeteatro.org.br 

2ª Fase – entrevista e entrega de todos os documentos elencados neste Edital 

10/08/2020  

 (Segunda-

feira) 

Resposta de reagendamento conforme solicitação de alteração de data 

e/ou horário da segunda fase do Processo Seletivo 

25/08 a 

27/08/2020 

Atendimento individual virtual via vídeo chamada no whatsapp 

(previamente agendado) 

mailto:kairos@mtescoladeteatro.org.br
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 (De Terça a 

Quinta-feira) 

28/08 e 

31/08/2020 

 (Sexta e 

Segunda-feira)  

Entrega de documentação complementar/faltante solicitada via e-mail do 

Programa Kairós (kairos@mtescoladeteatro.org.br)  

 

 

Até 07/09/2020 

(Segunda-feira) 

Divulgação da lista de classificação (provisória) até às 18h, no blog do 

Kairós (www.spescoladeteatro.org.br/blog/kairos) e portal da escola. 

(www.mtescoladeteatro.org.br)  

08/09/2020 

(Terça-feira) 

Período de apresentação de recurso online no endereço eletrônico: 

kairos@mtescoladeteatro.org.br (até as 23h59) 

09/09/2020 

(Quarta-feira) 

Divulgação da lista de contemplados até às 18h, exclusivamente no 

mural, blog do Kairós (www.spescoladeteatro.org.br/blog/kairos) e 

portal da escola. (http://mtescoladeteatro.org.br/). 

Dia 10 e 11/09 

(Quinta e Sexta-

feira) 

Entrega do Termo de Compromisso da Bolsa via e-mail 

(kairos@mtescoladeteatro.org.br) 

14/09/2020 

(Segunda-feira) 

Divulgação da lista de alocações nas atividades de contrapartida até às 

18h, blog do Kairós  

(www.spescoladeteatro.org.br/blog/kairos) e portal da escola.  

(http://mtescoladeteatro.org.br/) 

Até 21/09/2020 

(Segunda-feira) 

Todos/as os/as bolsistas devem iniciar atividade de contrapartida 

Até 22/09/2020 

(Terça-feira) 

As solicitações de alteração de atividade de contrapartida, via endereço 

eletrônico (kairos@mtescoladeteatro.org.br) até 23h59 

22 de cada mês Entrega dos relatórios mensais.  

08/01/2021 

(Sexta-feira) 

Entrega dos trabalhos e relatórios finais 

 

2) As inscrições dos candidatos à Bolsa-Emergencial poderão ser realizadas entre 

os dias 24 de julho e 06 de agosto de 2020, respeitadas as demais condições do 

Edital; 

 

3) Ficam mantidas as demais disposições do Edital de Seleção nº 02/2020. 

 

Divulgue-se. 

Cuiabá, 03 de agosto de 2020. 
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