Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGA DE
GERENTE DE PROMOÇÃO DA FAZENDA BOA ESPERANÇA
PROCESSO SELETIVO N°16/2018
Justificativa para a contratação:
A Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA, associação cultural sem fins
lucrativos, qualificada como OSCIP, por intermédio de seu Presidente no uso de suas atribuições
legais e em cumprimento das normas previstas em seu Estatuto Social e Regulamento de
Compras e Contratações, torna pública a abertura de inscrições e estabelece normas relativas à
realização de Processo Seletivo destinado a selecionar profissional, em consonância com o
Termo de Parceria 045/2017 – IEPHA, firmado com o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e
Artístico de Minas Gerais - IEPHA/MG.
Função/Cargo e atividades: Gerente de Promoção da Fazenda Boa Esperança
Coordenar todas as atividades a serem realizadas na Fazenda, mantendo constante interlocução
com a Coordenação Geral do projeto; promover ações educativas na Fazenda, nos dias e horários
pré-estabelecidos, em parceria com as escolas da região, que contemplem tanto ações de
formação para os profissionais da educação quanto para os alunos sobre a temática do
patrimônio; capacitar os monitores das visitas e acompanhar a execução de suas atividades;
acompanhar as visitas, oficinas e demais ações educativas propor à Coordenação Geral do
Projeto atividades educativas a serem realizadas e recomendar estratégias de atração de novos
participantes para o programa educativo; promover a articulação e integração do equipamento aos
diferentes atores locais, como comunidades tradicionais, poder público municipal, prestadores de
serviço, entre outros; coordenar as diversas ações educativas e eventos a serem realizados na
Fazenda; empreender ações, em nível local, que incentivem a visitação à Fazenda e recomendar
à Coordenação do Projeto ações mais abrangentes, de impacto estadual, que promovam maior
visitação; propor mecanismos de avaliação de satisfação dos visitantes; e consolidar os controles
do número de visitantes da Fazenda.
Número de Vagas: 01 (uma)
Regime: CLT - Jornada de trabalho de 40 horas semanais
Valor de Remuneração Mensal: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
Processo de seleção/contratação: Análise de Currículo / Prova Redação / Entrevista
Início do Processo: 20/07/2018
Data Limite de Recebimento de Currículo: 26/07/2018, às 18:00hs
Convocação dos classificados para as etapas seguintes: a partir de 27/07/2018
Indicação de perfil / formação desejada:
Nível Superior com formação no campo de Ciências Sociais Aplicadas ou Ciências Humanas, com
experiência de pelo menos 02 anos em coordenação e execução de programas e projetos de
promoção e de educação para o patrimônio cultural.
Desejável: Gestão de Equipes, Liderança, Resolução de Conflitos, Competência Técnica,
Planejamento, Organização, Empreendedorismo, Administração, Suporte Gerencial. Informática
Intermediária/Avançada – Word, Excel, aplicativos de gerenciamento de projetos.

Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes

Local de trabalho: Belo Vale e Belo Horizonte – MG.
Idade mínima de 18 anos completos.
O pedido de inscrição será feito com o preenchimento do FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (Anexo
I) e apresentação de currículo na sede da APPA na Rua Boa Esperança, 405, Carmo, Belo
Horizonte – MG, CEP: 30.310-730 no período compreendido entre o dia 20/07/2018 e o dia
26/07/2018 nos seguintes horários: das 09:30 horas às 12:00 horas e das 13:30 às 18:00 horas.
Previsão de Contratação: Agosto de 2018.
RCC - Regulamento de compras e contratações da APPA
https://docs.wixstatic.com/ugd/c7c9eb_09d9de67bd374ae4b9cf71bd790217b2.pdf

Belo Horizonte, 20/07/2018

Rodrigo Octavio Coutinho Filho
Presidente

Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes
ANEXO I
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO - PROCESSO SELETIVO N°16/2018

Nome completo:

Cargo pretendido:

Telefones:

Celular: (

Fixo: (

) ______-________________

) ______-________________

E-mail:

Local e Data: ________________________________, _____ / ________________/ 2018

Recebido por:________________________________

