Edital
De acordo com o regulamento do Concurso de Acesso à Licenciatura em Teatro –
Ramo de Design de Cena do ano letivo 2021-22, publica-se lista de candidatos
admitidos às provas de seleção da 2.ª fase.
Os candidatos devem ter em atenção que no dia 6 de outubro devem apresentar-se
um pouco antes das 9 horas e trazer lápis, porta-minas ou carvão e borracha
apropriada, lápis de cor ou outro material de pintura, e cumprir o seguinte protocolo
de segurança:
A emergência de Saúde Pública de âmbito internacional suscitada pela COVID-19
determinou a adoção de um conjunto de medidas excecionais e temporárias de
acordo com as várias fases de preparação e resposta a situações epidémicas por
forma a diminuir a transmissão do vírus e proteger a Saúde Pública.
Neste contexto, no que respeita ao concurso de acesso à Licenciatura em Teatro Ramo de Design de Cena, informa-se que:
- Será solicitado que cada um faça uso do álcool gel, para desinfeção das mãos, e da
máscara que lhe será entregue. A máscara será de uso obrigatório durante todo o
período de permanência na Escola;
- Dentro da Escola deverá ser mantido o distanciamento interpessoal de 1 m;
- À entrada de cada sala haverá um doseador de gel hidra alcoólico que deverá ser
utilizado tanto à chegada como à saída;
- Os candidatos deverão evitar a partilha de material pessoal, devendo ter especial
cuidado para não deixar objetos pessoais na sala no final das provas;
- No final das provas os candidatos não poderão permanecer na Escola. Deverá
também ser evitada a aglomeração à saída das instalações, bem como nos acessos a
instalações sanitárias, ao bar e ao refeitório;
- Se for detetado um caso suspeito na Escola, será ativado o Plano de Contingência
elaborado em março de 2020.
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