Lançamento de Processo Seletivo de Profissionais
O Centro Cultural Bom Jardim - CCBJ, equipamento da Secretaria da Cultura do
Estado do Ceará – SECULT/CE, gerido pelo Instituto Dragão do Mar - IDM, lança
processo para seleção de equipe de profissionais para prestação de serviços junto
aos novos projetos do centro cultural.
Os(As) interessados(as) deverão enviar seus currículos e/ou portfólios até o dia 24 de setembro de 2017
para o e-mail assessoriaccbj@gmail.com colocando no título o serviço para o qual está se candidatando a
prestar (Exemplo: SERVIÇO DE PRODUTOR/A) podendo, no corpo do texto do e-mail, apontar uma
segunda opção de serviço. A seleção faz parte dos preparativos do CCBJ para a execução do Programa
Tempos de Cultura, que conforma os projetos “Cidade Viva” e “Arte para Reinventar a Vida”, ambos
financiados pelo Fundo de Combate à Pobreza - FECOP.
As necessidades previstas são para Serviços de: Produção, Assistência Pedagógica, Assistência
Administrativa, Assistência de Produção, Assistência de Comunicação (Fotografia e Design Gráfico),
Psicologia Social, Educação Social, Articulação Social, Monitoria 1 (Literatura), Monitoria 2 (Cultura
Digital), Monitoria 3 (Recreação) e Técnico(a) de Rádio, com período de prestação de serviço entre
outubro de 2017 e maio de 2018. Os(As) interessados(as) deverão possuir obrigatoriamente CNPJ
(inscritos(as) como ME ou MEI) e estarem habilitados(as), de acordo com o perfil, a concorrer a uma das
vagas.
O processo seletivo terá como Banca Examinadora:
01 membro do RH do Instituto Dragão do Mar;
01 membro de gestão do Centro Cultural Bom Jardim
01 membro da Comissão da Gestão Compartilhada do Centro Cultural Bom Jardim.
A análise dos currículos e/ou portfólios será realizada nos dias 26, 27 e 28 de setembro, sendo as
entrevistas agendadas para os dias 02, 03 e 04 de outubro no próprio CCBJ, situado à rua Três Corações,
400 - Bom Jardim.
O resultado será divulgado no dia 05 de outubro pelo site do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura CDMAC, do CCBJ, e fixado no próprio centro cultural.
Quaisquer dúvidas, favor entrar em contato no telefone 3497 5219 (falar com Talita Maciel - assessora de
gestão do CCBJ).
Confira a descrição do perfil necessário para cada Serviço:
1) Serviço de Produção (01 vaga) - 40h/semanal:
- Nível superior completo ou em andamento de preferência na área de humanas ou nível técnico em área
afim;
- Experiência mínima de 06 (seis) meses em produção cultural;
- Habilidade para elaboração de projetos culturais;
- Habilidade em conceber, articular e executar ações culturais (eventos, atividades formativas, programas,
entre outros);
- Gerenciar documentos na plataforma on line;
- Aptidão em planejamento e organização;
- Conhecimento de gestão e planejamentos culturais;
- Boa comunicação oral e escrita;
- Disponibilidade para trabalhar à noite, em feriados e nos finais de semana, de acordo com escala da
equipe.
2) Serviço de Assistência Pedagógica (02 vagas) - 40h/semanal:
- Nível superior completo ou em andamento de preferência em administração, na área de humanas ou
técnicas/afins;

- Experiência em suporte às atividades desenvolvidas por Coordenação
Pedagógica de projeto cultural e/ou social;
- Aptidão na organização de logística de treinamentos (lista de chamadas, contato
com alunos, materiais de apoio, sala de aula);
- Habilidade para elaboração de calendários, realização de controles dos planos
de aulas,planilhas e pastas de turmas;
- Conhecimento intermediário no pacote office (windows, word, excel, power point,

internet e outlook);
- Gerenciar documentos na plataforma on line;
- Habilidade em atendimento ao público;
- Disponibilidade para trabalhar à noite, em feriados e nos finais de semana, de acordo com escala da
equipe.

3) Serviço de Assistência Administrativa (02 vagas) - 40h/semanal:
- Preferível ensino técnico completo ou superior em andamento em Administração, Gestão Financeira ou
áreas afins;
- Ter conhecimento em processos administrativos e financeiros;
- Aptidão em planejamento e organização;
- Curso de excel intermediário ou avançado;
- Gerenciar documentos na plataforma on line;
- Conhecimento básico para apoio com compras e processos licitatórios;
- Habilidade de negociação e agilidade.
4) Serviço de Assistência de Produção (02 vagas) - 40h/semanal:
- Ensino médio completo ou nível técnico em área afim;
- Experiência na implementação de projetos de produção de espetáculos artísticos e culturais;
– Aptidão para dar suporte no planejamento, produção e coordenação de eventos;
– Experiência na realização de espetáculos ou eventos (teatro, dança, exposições, shows e outros) e
audiovisuais (cinema, vídeo e amostras);
– Experiência no atendimento aos profissionais envolvidos, orientando e facilitando as suas atividades;
- Disponibilidade para trabalhar à noite, em feriados  e nos finais de semana, de acordo com escala da
equipe.
5) Serviço de Assistência de Comunicação (02 vagas - Fotografia e Designer Gráfico) - 30h/semanal:
- Ensino superior completo ou em andamento, preferencialmente, em Comunicação Social ou em outro da
área de humanas, técnica/afins;
- Aptidão para a realização de cobertura fotográfica e videográfica das atividades (vaga 1)
- Aptidão para a produção de peças comunicacionais impressas e digitais (vaga 2);
- Pacote Office completo;
- Vivências ou experiências de trabalhos em projetos sócio-culturais;
- Disponibilidade para trabalhar à noite, em feriados e nos finais de semana, de acordo com escala da
equipe.
6) Serviço de Psicologia Social (01 vaga) - 30h/semanal:
- Nível superior em Psicologia com cadastro regularizado no Conselho Regional de Psicologia - CRP;
- Experiência de, pelo menos, 06 (seis) meses, em suporte social em projetos culturais e/ou sociais;
- Habilidade para mediação social e atuação comunitária;
- Aptidão para elaboração de relatórios sociais e articulação com a rede local de serviços e atendimento;
- Habilidade para facilitação de grupos e acompanhamento de equipes e alunos(as);
- Disponibilidade para trabalhar à noite, em feriados e nos finais de semana, de acordo com escala da
equipe.
7) Serviço de Educação Social (02 vagas) - 30h/semanal:
- Ensino médio completo;
- Experiência, de pelo menos 06 (seis) meses, em atuação comunitária, preferencialmente, em instituições
públicas e/ou sociais e/ou culturais e/ou engajamento em movimentos sociais e/ou culturais;
- Habilidade para estabelecer vínculos de confiança e respeito mútuo com o público;

- Habilidade para identificar as potencialidades e vulnerabilidades dos territórios de
atuação e do público que os vivenciam;
- Experiência na construção de estratégias de abordagem social criativas e
dinâmicas que dialoguem diretamente com a realidade do território de atuação e
com as demandas apresentadas pelos públicos que o vivenciam;
- Experiência no encaminhamento ao atendimento especializado dos casos que
demandam acompanhamento;
- Habilidade para a realização de oficinas de cunho arte-educativo;
- Habilidade em mediação social e cultural;
- Disponibilidade para trabalhar à noite, em feriados e nos finais de semana, de acordo com escala da
equipe.
8) Serviço de Articulação Social (02 vagas) - 30h/semanal:
- Ensino fundamental completo;
- Experiência, de pelo menos 06 (seis) meses, em atuação comunitária, preferencialmente, em instituições
públicas e/ou sociais e/ou culturais e/ou engajamento em movimentos sociais e/ou culturais;
- Habilidade para mobilização e articulação comunitária;
- Experiência com mediação social e cultural;
- Habilidade para a promoção de diálogo das atividades do Projeto com grupos, instituições e parceiros;
- Agilidade, organização e compromisso;
- Disponibilidade para trabalhar à noite, em feriados e nos finais de semana, de acordo com escala da
equipe
9) Serviço de Monitoria 1 - Cultura Digital (01 vaga) - 30h/semanal:
- Ensino médio completo;
- Agilidade, organização e compromisso;
- Experiência em projetos ou com oficinas básicas no campo da cultura digital;
- Saber utilizar e orientar o uso de consoles e controles (Playstation 3 e 4 e Xbox 360, inclusive com kinect),
minigames (PSP), tablets (Samsung Galaxy 10), e jogos de tabuleiro diversos;
- Saber montar sistemas audiovisuais com projetor, telão e caixa de som;
- Ter bom nível de sociabilidade, ser comunicativo e saber lidar com público jovem e infanto juvenil;
conhecer e utilizar os últimos lançamentos de jogos para as plataformas citadas acima;
- Disponibilidade para trabalhar à noite, em feriados e nos finais de semana, de acordo com escala da
equipe.
10) Serviço de Monitoria 2 - Literatura (01 vaga) - 30h/semanal:
- Ensino médio completo;
- Habilidade em atendimento ao público;
- Agilidade, organização e compromisso;
- Boa oralidade e escrita;
- Experiência em projetos sociais e/ou culturais em bibliotecas comunitárias;
- Experiência com produção cultural no campo da literatura e/ou música e/ou teatro;
- Criatividade, proatividade e capacidade de mediação cultural e social;
- Disponibilidade para trabalhar à noite, em feriados e nos finais de semana, de acordo com escala da
equipe.
11) Serviço de Monitoria 3 - Recreação e Lazer (01 vaga) - 30h/semanal:
- Ensino médio completo ou superior incompleto, preferencialmente cursando Educação Física e/ou
Desporto e Lazer;
- Habilidade em atendimento ao público;
- Criatividade, proatividade e flexibilidade para mediação social;
- Experiência no desenvolvimento de atividades sistemáticas e assistemáticas, através de modalidades
esportivas, recreativas e de lazer para crianças, adolescentes e jovens;
- Disponibilidade para trabalhar sábados e domingos.
12) Serviço Técnico(a) de Educador(a) de Rádio (01 vaga) - 40h/semanal

- Nível médio completo e/ou técnico na área;
- Vivências ou experiências de trabalhos em projetos culturais e/ou sociais;
- Contribuir para a implementação da Rádio do Centro Cultural Bom Jardim;
- Experiência com a operacionalização dos equipamentos do estúdio de rádio;
- Habilidade com o processo de produção radiofônica – da criação à veiculação;
- Experiência na realização de formações voltadas para a aprendizagem técnica e
para a promoção dos Direitos Humanos através da Comunicação;
- Habilidade para a veiculação de peças em ambiente virtual, através da Rádio Web;
- Aptidão para atuação na seleção musical, spots e programação da rádio;
- Habilidade no atendimento ao público;
- Disponibilidade para trabalhar à noite, em feriados e nos finais de semana, de acordo com escala da
equipe.
CRONOGRAMA DA SELEÇÃO
Lançamento da Chamada: 19 de setembro de 2017
Período de recebimento de currículos e/ou portfólios: 19 a 24 de setembro de 2017
Análise de currículos e/ou portfólios e seleção: 26, 27 e 28 de setembro de 2017
Entrevista com currículos e/ou portfólios selecionados: 02, 03 e 04 de outubro 2017
Resultado da seleção: 05 de outubro de 2017
Início do Contrato: 10 de outubro de 2017

