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EDITAL DE SELEÇÃO Nº  06/2018 

SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PESSOA JURÍDICA, PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS E 

CURSO LIVRE NA ESTAÇÃO DA JUVENTUDE – UNIDADE COMPLEMENTAR DE VITÓRIA DA CONQUISTA. 

ANEXO I – QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES 
 

Função CH 
Quant. De 

Alunos 
Requisitos Exigidos Atribuições Turma Remuneração Valor Bruto Vagas 

Instrutor de 
Fotografia 

48 h 
(carga 
horária 
total da 
oficina) 

20 
a) Experiência comprovada na área;  
b) Disponibilidade de horário e finais 

de semana. 

a) Curso que reflita sobre a produção 
fotográfica no âmbito mundial, brasileiro e 
local, por finalidade de pesquisar, produzir 
e difundir a fotografia como prática de 
linguagem e desenvolvimento social e 
humano. 

1 

R$ 8.600,00 

Obs.: Pró-labore pago pela carga 
horária total da oficina, incluindo 

os custos para realização 
(material didático necessário e 
deslocamento para o local da 

oficina) 
 

1+CR 
    ** 

Instrutor de 
Grafite 

40h 20 
a) Experiência comprovada na área;  
b) Disponibilidade de horário e finais 

de semana 

Propor planejamento de curso que preveja 
o desenvolvimento das noções de desenho, 
história do grafite e prática. 

1 

R$ 5.830,00 

Obs.: Pró-labore pago pela carga 
horária total da oficina, incluindo 

os custos para realização 
(material didático necessário e 
deslocamento para o local da 

oficina) 

1+CR 
    ** 

Instrutor de 
Teatro 

40h 20 

a) Experiência comprovada na área;  
b) Disponibilidade de horário e finais 

de semana. 
 

Propor planejamento de curso que 
iniciação teatral, com intuito de 
potencializar a criatividade individual, a 
noção de trabalho em grupo e pensamento 
crítico sobre a função social da arte. 

1 

R$ 7.200,00  

Obs.: Pró-labore pago pela carga 
horária total da oficina, incluindo 

os custos para realização 
(material didático necessário e 
deslocamento para o local da 

oficina) 
 

1+CR 
    ** 
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Função CH 
Quant. De 

Alunos 
Requisitos Exigidos Atribuições Turma Remuneração Valor Bruto Vagas 

Instrutor de 
Circo 

40h 20 

a) Experiência comprovada na área;  
b) Disponibilidade de horário e finais 

de semana. 
 

Desenvolver habilidades artísticas, 
proporcionando ações que gerem 
responsabilidade social. 

1 

R$ 13.120,00 

Obs.: Pró-labore pago pela carga 
horária total da oficina, incluindo 

os custos para realização 
(material didático necessário e 
deslocamento para o local da 

oficina) 

1+CR 
    ** 

Instrutor de 
libras nível 

básico 

48h 30 

a) Experiência comprovada na área;  
b) Disponibilidade de horário e finais 

de semana; 
c) Certificação de proficiência na libras 

ou certificado de instrutor de libras. 

O curso tem o objetivo de ensinar, de 
forma teórica e prática, as noções básicas 
da Língua Brasileira de Sinais. 

1 

R$ 3.900,00 

Obs.: Pró-labore pago pela carga 
horária total da oficina, incluindo 

os custos para realização 
(material didático necessário e 
deslocamento para o local da 

oficina) 

1+CR 
    ** 

Instrutor de 
libras nível 

intermediário 

48h 30 

a) Experiência comprovada na área;  
b) Disponibilidade de horário e finais 

de semana; 
c) Certificação de proficiência na libras 

ou certificado de instrutor de libras. 

O curso tem o objetivo de ensinar, de 
forma teórica e prática, as noções básicas 
da Língua Brasileira de Sinais. 

1 

R$ 6.500,00 

Obs.: Pró-labore pago pela carga 
horária total da oficina, incluindo 

os custos para realização 
(material didático necessário e 
deslocamento para o local da 

oficina) 

1+CR 
    ** 
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Função CH 
Quant. De 

Alunos 
Requisitos Exigidos Atribuições Turma Remuneração Valor Bruto Vagas 

Instrutor de 
língua 

estrangeira – 
inglês básico 

40h 30 

a) Experiência comprovada na área;  
b) Disponibilidade de horário e finais 

de semana; 
c) Comprovação de nível superior em 

letras e áreas afins. 

O curso tem o objetivo de ensinar a língua 
inglesa de forma fácil, divertida e 
descomplicada. Neste módulo, o aluno terá 
os conhecimentos básicos de gramática e 
conversação. 

1 

R$ 5.700,00 

Obs.: Pró-labore pago pela carga 
horária total da oficina, incluindo 

os custos para realização 

(material didático necessário e 
deslocamento para o local da 

oficina) 

1+CR 
    ** 

Instrutor de 
língua 

estrangeira – 
inglês 

elementar 

40h 30 

a) Experiência comprovada na área;  
b) Disponibilidade de horário e finais 

de semana; 
c) Comprovação de nível superior em 

letras e áreas afins. 

O curso tem o objetivo de dar continuidade 
ao ensino de língua inglesa aos alunos que 
já fizeram o básico. É necessário ter 
conhecimentos básicos da língua inglesa. 

1 

R$ 6.580,00 

Obs.: Pró-labore pago pela carga 
horária total da oficina, incluindo 

os custos para realização 
(material didático necessário e 
deslocamento para o local da 

oficina) 

1+CR 
    ** 

Instrutor de 
língua 

estrangeira – 
espanhol 

básico 

40h 30 

a) Experiência comprovada na área;  
b) Disponibilidade de horário e finais 

de semana; 
c) Comprovação de nível superior em 

letras e áreas afins. 

O curso tem o objetivo de ensinar a língua 
espanhola de forma fácil, divertida e 
descomplicada. Neste módulo, o aluno terá 
os conhecimentos básicos de gramática e 
conversação. 

1 

R$ 5.700,00 

Obs.: Pró-labore pago pela carga 
horária total da oficina, incluindo 

os custos para realização 
(material didático necessário e 
deslocamento para o local da 

oficina) 

1+CR 
    ** 
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Função CH 
Quant. De 

Alunos 
Requisitos Exigidos Atribuições Turma Remuneração Valor Bruto Vagas 

Instrutor de 
língua 

estrangeira – 
espanhol 

elementar 

40h 30 

a) Experiência comprovada na área;  
b) Disponibilidade de horário e finais 

de semana; 
c) Comprovação de nível superior em 

letras e áreas afins. 

O curso tem o objetivo de dar continuidade 
ao ensino de língua espanhola aos alunos 
que já fizeram o básico. É necessário ter 
conhecimentos básicos da língua 
espanhola. 

1 

R$ 6.580,00 

Obs.: Pró-labore pago pela carga 
horária total da oficina, incluindo 

os custos para realização 
(material didático necessário e 
deslocamento para o local da 

oficina) 

1+CR 
    ** 

Instrutor de 
Curso de 

informática 
básica, 

produção 
de currículo e 

planilhas 
eletrônicas e 
ferramentas 

50h 20 
a) Experiência comprovada na área;  
b) Disponibilidade de horário e finais 

de semana 

O curso tem o objetivo de apresentar 
aspectos iniciais do conhecimento da 
informática como sistema operacional, 
acesso à internet e programas editores de 
texto e planilha. Além disso, o curso 
mostrará de forma prática os recursos do 
programa causados em empresas. 
Elaborando trabalhos sobre informações 
contábeis e administrativas no ambiente 
das planilhas eletrônicas. O curso finaliza 
com a produção de currículo 

1 

R$ 3.200,00 

Obs.: Pró-labore pago pela carga 
horária total da oficina, incluindo 

os custos para realização 
(material didático necessário e 
deslocamento para o local da 

oficina) 

1+CR 
    ** 
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Função CH 
Quant. De 

Alunos 
Requisitos Exigidos Atribuições Turma Remuneração Valor Bruto Vagas 

Instrutor 
para oficina 
de desenho 

40h 10 

a) Experiência comprovada na área;  
b) Disponibilidade de horário e finais 

de semana. 
 

 

O intuito é fazer com que possa trabalhar a 
imaginação e sua criatividade. 1 

R$ 2.900,00 

Obs.: Pró-labore pago pela carga 
horária total da oficina, incluindo 

os custos para realização 
(material didático necessário e 
deslocamento para o local da 

oficina) 

1+CR 
    ** 

Instrutor 
para oficina 
de dança de 

rua 

20h 20 
a) Experiência comprovada na área;  
b) Disponibilidade de horário e finais 

de semana. 

O objetivo da oficina é ajudar o aluno a 
desenvolver a coordenação motora para a 
dança, através do ritmo e dos movimentos 
básicos, dentro da corporeidade do Hip 
Hop, bem como, conhecer a história da 
movimento e seu comprometimento social. 

1 

R$ 3.200,00 

Obs.: Pró-labore pago pela carga 
horária total da oficina, incluindo 

os custos para realização 
(material didático necessário e 
deslocamento para o local da 

oficina) 

1+CR 
    ** 

Instrutor 
para oficina 
de beleza e 

estética 
negra 

20h 10 
a) Experiência comprovada na área;  
b) Disponibilidade de horário e finais 

de semana. 

Esta oficina tem como um dos principais 
objetivos identificação da cultura 
afrodescendente, além de estar ao mesmo 
tempo proporcionando uma forma de 
benefício futuro. 

1 

R$ 3.700,00 

Obs.: Pró-labore pago pela carga 
horária total da oficina, incluindo 

os custos para realização 
(material didático necessário e 
deslocamento para o local da 

oficina) 

1+CR 
    ** 
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 As oficinas serão organizadas de acordo com cronograma que será elaborado pelo Estação Juventude, com estruturação em horas-aula no 

mínimo de duas vezes por semana e os credenciados só serão chamados para prestar o serviço se houver demanda mínima conforme 

descrita no edital para quantidade de alunos. 

 As oficinas serão realizadas tanto no prédio da coordenação da juventude, quanto em outros locais da territorialidade conforme 

necessidade do grupo atendido. 
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