PROVAS DE SELECÇÃO DOS CANDIDATOS AO 1º ANO DOS CURSOS DE:
. CENOGRAFIA, FIGURINOS E ADEREÇOS
. LUZ, SOM E EFEITOS CÉNICOS
ANO LECTIVO 2017/2018
Regulamento

1. A turma do 1º ano dos Cursos de Cenografia, Figurinos e Adereços e Luz, Som e
Efeitos Cénicos do ano lectivo 2017/2018 será constituída por 26 alunos.
2. As provas de seleção decorrem em duas fases:
-1ª fase, dias 10 e 11 de julho de 2017
-2ª fase, dias 27 e 28 de julho de 2017
3. As provas de selecção estruturam-se em duas partes:
- Prova escrita individual de Cultura Geral com o intuito de aferir os conhecimentos
e escrita dos candidatos.
- Entrevista individual destinada a aferir as motivações, os interesses, os
conhecimentos e capacidades dos candidatos.
OBS: os candidatos podem, se assim entenderem, fazer-se acompanhar de um
portfólio (desenhos , fotografias, etc.) do trabalho artístico que tenham
desenvolvido e considerem relevante.
4. O peso percentual de cada prova na avaliação global do candidato
é o seguinte:
- Prova Escrita Cultura Geral
- Entrevista

35%
65%

5. Cada prova será orientada por, no mínimo, 2 professores da área disciplinar em
causa que, finda a sessão, emitirão uma avaliação individual do candidato utilizando
a escala de 0/20 valores.
6. Na reunião final do júri estará presente um elemento de cada área disciplinar
avaliada. Preside ao júri o Director da escola.
7. Na reunião final do júri será apurada uma avaliação global do candidato ponderada
a partir da média aritmética por si obtida.
8. Após a reunião do júri será afixada uma listagem dos candidatos, por
ordem de pré-inscrição, indicando os candidatos Admitidos, Não Admitidos
e Admitidos à 2ª Fase. Não serão publicadas avaliações qualitativas ou
quantitativas dos candidatos.
9. Após a afixação dos resultados, o júri prestará esclarecimentos aos candidatos que o
solicitem.
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