
 

 

 

 

 

 Processo Seletivo – 2020/2021 - EBAHL 
 

 

A Escola de Belas Artes Heitor de Lemos (EBAHL) TORNA PÚBLICAS as 

informações referentes ao Processo Seletivo e às matrículas para os anos letivos de 

2020/2021, levando em conta, nesta seleção o calendário proposto pela Secretaria 

de Município da Educação, bem como as medidas sanitárias a serem adotadas em 

face da Pandemia Covid-19. 

Ficam estabelecidas as seguintes datas e critérios (Conforme Anexos I, II, III, 

IV e V) para que os interessados maiores de idade e/ou pais ou responsáveis 

efetuem a inscrição de seus(suas) filhos(as) ou dependentes para acesso às vagas 

disponíveis na Escola de Belas Artes “Heitor de Lemos”.  

As inscrições para o Processo Seletivo dos alunos deverão ser realizadas, 

exclusivamente na modalidade on-line no endereço eletrônico: 

https://forms.gle/MyQaHj4M6FsUDmgg8  através do preenchimento do 

formulário, conforme orientações especificadas na Área de interesse: Artes Visuais 

(Anexo I), Dança ( Anexo II), Música (Anexo III) e Teatro( Anexo IV).   

As matrículas dos candidatos selecionados serão realizadas também de 

maneira on-line, de acordo com o calendário do Processo Seletivo (Anexo V). Os 

documentos necessários para matrícula deverão ser enviados digitalizados: carteira 

de identidade ou Certidão de Nascimento e 1 foto 3x4 recente. A falta de envio dos 

documentos dentro do prazo estabelecido neste edital implicará na não efetivação da 

matrícula.  A matrícula será confirmada no primeiro dia de aula presencial, através 

da assinatura no documento de matrícula. 

Não será permitida a troca do turno. Os candidatos selecionados não poderão 

alterar o TURNO na matrícula e/ou durante o ano letivo, para o qual concorreu à 

vaga. 

Em face da Pandemia, todo o Processo Seletivo será feito através de sorteio 

com transmissão on-line, onde os candidatos serão classificados pela ordem do 

sorteio e chamados obedecendo rigorosamente o número de vagas estabelecidas no 

Edital. Os candidatos que não forem chamados na primeira seleção constituirão lista 

de espera e serão chamados de acordo com o não preenchimento das vagas na 

ordem de classificação. 

O aluno deverá completar a idade indicada em cada vaga até 31/03/2021. 

 

IMPORTANTE: Os candidatos poderão fazer sua inscrição em todos os cursos 

que desejarem para participar do sorteio. No entanto, só poderão efetuar sua 

matrícula em um curso por área (Artes Visuais, Dança, Música e Teatro), mesmo que 

sorteados em mais de um curso dentro da mesma área. Nesse caso, deverão fazer a 

opção pelo curso no momento da matrícula. 

 

Rio Grande, novembro de 2020. 



 

 

 

Anexo I -Artes Visuais – 2020/2021 
 Pré- requisito/ 

idade: 

Quantidade de 

vagas/ turno: 

Processo Seletivo: 

Iniciação às Artes 

Plásticas I 

07 a 09 anos 

 
08 vagas / manhã Sorteio on-line 

Iniciação ao 

Desenho I 
13 a 15 anos 08 vagas / manhã 

Sorteio on-line 

Artes Plásticas I 

Adulto 

(cursando ou ter 

concluído o 

Ensino Médio). 

07 vagas / manhã 

e tarde* 

Sorteio on-line 

Desenho I 
A partir dos 16 

anos 
05 vagas /tarde 

Sorteio on-line 

Pintura I 
A partir dos 16 

anos 
05 vagas / tarde 

Sorteio on-line 

 

*OBS: As aulas do curso de Artes Plásticas ocorrem em dois encontros 

semanais, sendo que um é no turno da manhã (aula prática) e o outro no turno 

da tarde (História da Arte). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II – Dança – 2020/2021 
 Pré- requisito/ 

idade: 

Quantidade de 

vagas/ turno: 

Processo Seletivo: 

 

Pré- Ballet 

 

5 anos 

 

 

6 vagas (manhã) 

 

   10 vagas (tarde) 

 

 

 

Sorteio on-line 

 

Ballet 

Preparatório 

 

6 a 8 anos 

 

 

5 vagas (tarde) 

 

 

Sorteio on-line 

 
Laboratório 

Ballet I 

 
9 a 11 anos 

 

 
10 vagas (manhã) 

 

10 vagas (tarde) 

 

 
Sorteio on-line 

 

Laboratório 

Ballet II 
 

 

12 a 14 anos 

 

 

12 vagas (tarde) 

 

Sorteio on-line 

 

Laboratório 

Ballet III 

 

15 a 30 anos  

 

 

7 vagas (noite) 

 

Sorteio on-line 



 

 

 

Anexo III – Música – 2020/2021 
 Pré- requisito/ 

idade: 

Quantidade de 

vagas: 

Processo Seletivo: 

Piano A partir dos 09 

anos  

(03 vagas) Sorteio on-line 

Violão A partir dos 09 

anos  

(01 vaga) Sorteio on-line 

Canto Popular A partir dos 09 

anos 

(06 vagas) Sorteio on-line 

 

Canto Lírico 

 

A partir dos 15 

anos 

(08vagas)  Sorteio on-line 

Violino A partir dos 09 
anos 

(04 vagas) Sorteio on-line 

Teclado A partir dos 09 

anos 

(02 vagas) Sorteio on-line 

 

 

Flauta transversal 

A partir dos 09 

anos 

(10 vagas) Sorteio on-line 

Sopro (pisto) A partir dos 09 

anos 

(16 vagas) Sorteio on-line 

 

 

 

 
 

Anexo IV -TEATRO – 2020/2021 
 Pré- requisito/ 

idade: 

Quantidade de 

vagas: 

Processo Seletivo: 

Teatro 

Preparatório I e II 

A 

09 aos 11 anos 

 

 10 vagas ( manhã) 

 

Sorteio on-line 

Teatro 

Preparatório I e II 

B 

12 aos 14 anos 

 

 10 vagas (manhã) 

 

Sorteio on-line 

 

Teatro I  

A partir dos 15 

anos 

 15 vagas (manhã) 

 15 vagas (tarde) 

 

Sorteio on-line 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo V – Calendário Processo Seletivo EBAHL 2020/2021 
DATA/PERÍODO ETAPA DO PROCESSO LOCAL 

16 a 27.11.2020 Inscrições on line https://www.facebook.com/EscolaDeBelasArtesHeitorDeLemos  

30.11.2020   -   13 h Sorteio Área da Dança https://www.facebook.com/EscolaDeBelasArtesHeitorDeLemos 

30.11.2020   -   15 h Sorteio Área da Música https://www.facebook.com/EscolaDeBelasArtesHeitorDeLemos 

02.12.2020   -   13 h Sorteio Área do Teatro https://www.facebook.com/EscolaDeBelasArtesHeitorDeLemos 

02.12.2020   -   15 h Sorteio Área de Artes Visuais https://www.facebook.com/EscolaDeBelasArtesHeitorDeLemos 

03.12.2020 Divulgação da Classificação 
Dos Sorteios 

https://www.facebook.com/EscolaDeBelasArtesHeitorDeLemos 

07 a 18.12.2020 Matrículas on line a ser divulgado 

 


