Convocatoria do SORTEO curso 2015-2016
Conforme ao disposto na normativa do Plan de Estudos vixente (PEMAO2015) e
a Convocatoria do Curso 2015-2016, convócanse o sorteo para o acceso de
alumnado de novo ingreso nas especialidades de Debuxo artístico, Pintura e
Moda e Confección1

Documento asinado

ASINADO POR: Director En Funcións Da Escola Municipal De Artes E Oficios (Rafael Ojea Perez) 2015-09-11T14:35:20+02:00 -

Sorteo:
Esta modalidade de acceso está circunscrita ás especialidades da Área Artística
(Pintura e Debuxo artístico)2.
No suposto de que o número de solicitantes nestas especialidades sexa superior ao
número de prazas vacantes, farase un sorteo público que se rexerá conforme ao
seguinte:
• Terá carácter público e será presidido por unha mesa composta por:
• Director/a da EMAO ou persoa na que delegue
• Secretario/a do Organismo Autónomo EMAO, ou persoa na que delegue
• Un funcionario/a adscrito/a á Unidade Administrativa da EMAO, nomeado/a
polo/a Director/a.
• O sorteo celebrarase, por vía da regra, mediante sistema aleatorio informático, polo
que se seleccionarán tantos alumnos/as como prazas vacantes. A modalidade de
sorteo será por selección aleatoria de números de rexistro de preinscrición
• A/o Secretaria/o levantará acta do resultado do sorteo, que será exposta no Taboleiro
e na web-EMAO
• Os listados do sorteo serán, a todos os efectos, considerados, pola orde resultante,
como listas de reserva para o caso de que, ao longo do primeiro trimestre do curso, se
producisen baixas no alumnado matriculado.
4. Data e hora de celebración
O sorteo, con carácter público delebrarase na Biblioteca da EMAO o próximo día 16 de
setembro de 2015 ás 12:00 horas
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Soamente curso de horario de mañás
De xeito extraordinario, no curso 2015-2016 realizarase tamén na especialidade
de Moda e Confección (curso da mañá PNC)
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