
 
 
 

EDITAL DE SELEÇÃO Nº 001/2017 
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE PROFISSIONAL DE ARTE EDUCAÇÃO  
 

A Ação Educativa Assessoria, Pesquisa e Informação, entidade privada sem fins 
lucrativos inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 
00.134.362/0001-75, com sede na Rua General Jardim, 660, CEP 01223-010, São Paulo-SP, torna 
público, para o conhecimento do(as) interessados(as), que realizará seleção de 2 (duas vagas) 
para profissionais de capoeira do sexo feminino para atuar como arte educadora no Projeto 
Arte na Casa: Oficinas Culturais, da área de Cultura da Ação Educativa. 
 
1. Atribuições: 
A profissional será encarregada de ministrar oficinas de capoeira angola ou regional aos(a) 
adolescentes que cumprem medida sócio educativa de internação nos Centros atendidos pelo 
Projeto Arte na Casa: Oficinas Culturais, participar de todos os planejamentos, avaliações e 
formações da equipe. 
 
2. Experiência 
Experiência em elaboração, planejamento e execução de oficinas na área de artes do corpo: 
capoeira angola ou regional. 
 
3. Habilidades esperadas: 
 Habilidade em elaborar planejamento e conduzir atividades nas linguagens artísticas 
solicitadas;   
 Capacidade de diálogo e mediação; 
 Habilidade para a escuta do jovem e do grupo de jovens;  
 Capacidade para articular conhecimentos gerais da área cultural;  
 Ter conhecimento sobre medidas socioeducativas e garantia de direitos. 

4. Descrição do cargo: 

 Ministrar oficinas de arte e cultura para os adolescentes da Fundação Casa; 

 Efetuar o planejamento para a realização das oficinas e demais atividades; 

 Desenvolver e proporcionar as/aos adolescentes eventos/workshops artísticos; 

 Preparar relatório mensal de suas atividades; 

 Participar de reuniões e encontros artístico-pedagógico, com foco em formação continuada.; 

 Planejar e acompanhar os adolescentes em visitas a outras instituições culturais.  

5. Perfil: 

 Autonomia na execução de tarefas e atividades; 

 Disponibilidade para o trabalho em equipe; 

 Capacidade de articulação interpessoal e institucional; 

 Disponibilidade para início imediato. 
 
6. Condições de contratação: 

 Carga horária semanal: 6, 9 ou 12 h/semanais de oficinas (dependendo da demanda de 
cursos) e mais 3h de formação semanal.  

 Salário: R$ 32,30h/aula. 

 Benefícios: Vale Transporte, Vale alimentação e Assistência Médica. Assistência odontológica 
(opcional). 



 
 
 

 Forma de contratação: CLT/horista. 
 

7. Cronograma de seleção: 
Os interessados deverão enviar currículo até o dia 18/03/2017 para o e-mail 
vagasarteeducacao@acaoeducativa.org, assinalando no campo Assunto da mensagem Perfil-
Educadora de Artes do Corpo – capoeira. 
 
A Ação Educativa entrará em contato apenas com as candidatas selecionadas na primeira fase. 
Na segunda fase da seleção, será realizada uma entrevista. 


