EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGA DE
PRODUTOR CULTURAL

PROCESSO SELETIVO N°18/2018
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 042/2017, firmado com a Fundação Clóvis Salgado.

Função/Cargo e atividades: Produtor Cultural
Apoiar o gerente de projeto, bem como os gerentes e diretores da FCS envolvidos na execução
do Termo de Parceria; realizar a pré-produção das exposições, mostras cinematográficas e
eventos da diretoria de programação; realizar as contratações de serviços e demandas de
compras de acordo com a necessidade de cada evento ou ação; planejamento e organização das
ações do Termo de Parceria em conformidade com a curadoria e definições da FCS; elaborar
cronogramas das ações; planejar, juntamente com a FCS, as ações de divulgação dos eventos
pactuados; acompanhar, in loco, durante todo o período da realização das ações; cuidar do
encerramento e devida prestação de contas dos eventos e ações; e, outras atividades conexas à
execução do plano de trabalho.
Número de Vagas: 01 (uma)

Regime: CLT - Jornada de trabalho de 40 horas semanais.
Valor de Remuneração Mensal: R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)
Processo de seleção/contratação: Análise de Currículo / Prova Redação/ Entrevista.
Início do Processo: 28/08/2018
Data Limite de Recebimento de Currículo: 04/09/2018, às 17:00
Convocação dos classificados para as etapas seguintes: a partir de 05/09/2018
Indicação de perfil / formação desejada:

Nível Médio ou Superior
Desejável: Experiência com planejamento e produção de eventos artísticos e culturais.
Informática Intermediária - Word e Excel.
Idade mínima de 18 anos completos.
Disponibilidade para eventuais viagens.

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, nº405 – Bairro Sion –
Belo Horizonte/MG – CEP: 30.310-730 , no período compreendido entre o dia 28/08/2018 e o dia
04/09/2018 nos seguintes horários: das 09:30 horas às 12:00 horas e das 13:30 às 17:00 horas.
Previsão de Contratação: Setembro/ Outubro de 2018.
RCC - Regulamento de compras e contratações da APPA publicado na edição do dia
24/06/2016 do Jornal Diário do Comércio.
Link: http://media.wix.com/ugd/c7c9eb_860705dca7e84814ac7635a5b90979fe.pdf

Belo Horizonte, 28/08/2018

Rodrigo Octavio Coutinho Filho
Presidente

ANEXO I
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO - PROCESSO SELETIVO N°18/2018
Nome completo:

Dados pessoais:
CPF:
Data de nascimento:
NIS (NIT/PIS/PASEP):

Cargo pretendido:

Telefones:

Celular:

Fixo:

(

(

) ______________________

) ______________________

E-mail:

Local e Data: ________________________________, _______ / ________________/ 2018.

Recebido por:________________________________

Data: ______/______/_____

