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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2013 
 
 

A DIRETORA PRESIDENTE DO GRUPO DE TEATRO OGAN, no uso de suas atribuições, torna 
público que, no período de 11 a 15.03.2013 serão recebidas as inscrições para o PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ADMISSÃO DE OFICINEIROS DE ARTE e AGENTE CULTURAL, 
para o Ponto de Cultura Ninho do Sol, em atendimento ao Plano de Trabalho constante no Convênio Nº 
054/2009, celebrado com o Governo do Estado de Mato Grosso através da Secretaria de Estado de 
Cultura/SEC-MT, que atenderá aprendizes nas áreas mencionadas e usuários na Biblioteca 
Comunitária Mãe Branca, o qual será regido pelas regras estabelecidas neste Edital. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. O Processo Seletivo Simplificado será regido pelo presente Edital, coordenado pela Comissão 
Especial de Processo Seletivo do Grupo de Teatro Ogan, que será designada pela sua Diretora 
Presidente. 
1.2. O processo se destina à seleção de profissionais para os cargos abaixo discriminados, para 
contratação temporária de excepcional interesse público, pelo período determinado de 07 (sete) meses. 
 
2. LOCAL DE TRABALHO, NÚMERO DE VAGAS, CARGA HORÁRIA, REMUNERAÇÃO, 
REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
2.1. O local para exercício das atividades do candidato selecionado será na sede do Ponto de Cultura 
Ninho do Sol, situada na Rua Roberto Carlos Brólio, 342 NE, Bairro Jardim Nossa Senhora Aparecida, 
nesta cidade. 
2.2. Os candidatos concorrerão às vagas oferecidas, conforme o seguinte quadro demonstrativo: 
 

CÓDIGO CARGO C/H VAGAS REMUNERAÇÃO 

01 Oficineiro de Artes Cênicas – Teatro 20h 01 R$ 685,00 

03 Oficineiro de Artes Musicais – Violão e Teclado 20h 01 R$ 685,00 

05 Oficineiro de Artesanato 20h 01 R$ 685,00 

06 Agente Cultural 40h 01 R$ 1.027,50 

 
2.3. Requisitos: 

 Experiência de atuação em oficinas de arte, comprovada por meio de atestado, certificado ou 
declaração. 

 Experiência como oficineiro na função pretendida, comprovada por meio de atestado, 
certificado ou declaração. 

 Experiência em eventos artísticos e culturais. 
 Conclusão do Ensino Fundamental, comprovada por meio de certificado, para atuação como 

agente cultural. 
 Noções fundamentais de direitos humanos. 
 Boa capacidade de relacionamento e de comunicação. 

 
2.4. Atribuições: 

 OFICINEIRO DE ARTES CÊNICAS – TEATRO: realizar planejamento das oficinas e 
desenvolver integralmente os conteúdos e atividades registrados no planejamento; registrar a 
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freqüência diária dos aprendizes; acompanhar o desenvolvimento das atividades ministradas; 
participar de reuniões pedagógicas; fomentar a participação democrática dos aprendizes; 
avaliar o desempenho dos aprendizes; desenvolver oficinas com conteúdos teóricos e práticos; 
participar das atividades de capacitação, quando solicitado; interagir permanentemente com os 
demais cursos e oficinas oferecidas, de forma a garantir a integração dos objetivos propostos 
pelo Ponto de Cultura Ninho do Sol; fiscalizar o manuseio do material utilizado para os 
trabalhos; introduzir novas abordagens do fazer teatral, em consonância com a demanda atual 
da área; atuar ética e profissionalmente; participar dos eventos do Ponto de Cultura Ninho do 
Sol; realizar atividades desenvolvendo as seguintes áreas: iniciação ao Teatro; técnicas de 
interpretação; noções de direção e técnica teatral: cenografia, iluminação, sonoplastia, 
maquiagem, figurinos, adereços; noções de dramaturgia; história do teatro ocidental; história 
do teatro no Brasil; história do teatro em Mato Grosso; realização de montagens cênicas. 

 
 OFICINEIRO DE ARTES MUSICAIS – VIOLÃO E TECLADO: realizar planejamento das 

oficinas e desenvolver integralmente os conteúdos e atividades registrados no planejamento; 
registrar a freqüência diária dos aprendizes; acompanhar o desenvolvimento das atividades 
ministradas; participar de reuniões pedagógicas; fomentar a participação democrática dos 
aprendizes; avaliar o desempenho dos aprendizes; desenvolver oficinas com conteúdos 
teóricos e práticos; participar das atividades de capacitação, quando solicitado; interagir 
permanentemente com os demais cursos e oficinas oferecidas, de forma a garantir a 
integração dos objetivos propostos pelo Ponto de Cultura Ninho do Sol; fiscalizar o manuseio 
do material utilizado para os trabalhos; introduzir novas abordagens da área da música, em 
consonância com a demanda atual da área; atuar ética e profissionalmente; participar dos 
eventos do Ponto de Cultura Ninho do Sol; realizar atividades desenvolvendo as seguintes 
áreas de musicalização do Violão popular e Teclado popular: escalas; intervalos; formação de 
acordes; campos harmônicos; ditados melódicos e rítmicos.  

 
 OFICINEIRO DE ARTESANATO: realizar planejamento das atividades e desenvolver 

integralmente os conteúdos e atividades registrados no planejamento; registrar a freqüência 
diária dos aprendizes; acompanhar o desenvolvimento das atividades ministradas; participar de 
reuniões pedagógicas; fomentar a participação democrática dos aprendizes; avaliar o 
desempenho dos aprendizes; desenvolver oficinas com conteúdos teóricos e práticos e noções 
de empreendedorismo; participar das atividades de capacitação, quando solicitado; interagir 
permanentemente com os demais cursos e oficinas oferecidas, de forma a garantir a 
integração dos objetivos propostos pelo Ponto de Cultura Ninho do Sol; fiscalizar o manuseio 
do material utilizado para os trabalhos; introduzir novas abordagens de trabalhos artesanais, 
em consonância com a demanda do mercado; atuar ética e profissionalmente; participar dos 
eventos do Ponto de Cultura Ninho do Sol; realizar atividades desenvolvendo as seguintes 
técnicas do Artesanato: macramê, bordado, patchwork, crochê e papel artesanal, dentre 
outras.  
 

 AGENTE CULTURAL: mediar e desenvolver com autonomia as atividades de formação de 
acervo da biblioteca comunitária, mantendo uma freqüência satisfatória dos usuários da 
mesma; desenvolver atividades lúdicas; realizar atividades de contação e mediação de 
histórias; manter um constante relacionamento com escolas/organizações do município para 
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ações conjuntas de incentivo à leitura; participar de reuniões pedagógicas e atividades de 
capacitação, quando solicitado; fiscalizar o manuseio do material utilizado para os trabalhos; 
atuar ética e profissionalmente; participar dos eventos do Ponto de Cultura Ninho do Sol; 
interagir permanentemente com as atividades e ações e demais cursos e oficinas oferecidas, 
de forma a garantir a integração dos objetivos propostos pelo Ponto de Cultura Ninho do Sol. 

 
3. DA INSCRIÇÃO 
3.1. As inscrições serão recebidas no período de 11 a 15.03.2013, das 07h às 10h e das 13h às 16h na 
sede do Ponto de Cultura Ninho do Sol. 
3.2. No ato da inscrição o candidato deverá informar dados pessoais e fornecer cópias dos documentos 
a seguir: 

 Carteira de Identidade; 
 Cartão do CPF; 
 Título de Eleitor e comprovante da última votação; 
 Certificado de Reservista, se do sexo masculino; 
 Curriculum Vitae; 
 Certificados de Cursos e Oficinas; 
 Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS. 

3.3. Somente será permitido ao candidato se inscrever em um cargo. 
 
4. DO PROCESSO SELETIVO, DAS ETAPAS E DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO: 
4.1. O Processo Seletivo de que trata o presente Edital consistirá em análise de curriculum e entrevista. 
4.2. A análise curricular será realizada por profissionais que farão parte da Comissão Especial de 
Processo Seletivo, designada pelo Grupo de Teatro Ogan e se dará mediante somatória de pontos da 
contagem de avaliação da experiência comprovada por meio de certificação, onde deverão constar a 
carga horária dos cursos de aperfeiçoamento, oficinas, seminários e a experiência profissional. 
4.3. Para contagem de títulos e experiência comprovada na área dos oficineiros, serão considerados os 
descritos no quadro abaixo: 
 

CRITÉRIOS ESPECIALIZAÇÃO PONTOS 

COMPROVAÇÃO NA 
ÁREA DE ATUAÇÃO  

Experiência como Oficineiro 1,0 (um ponto) a cada ano 

EXPERIÊNCIA Participação em cursos, congressos, 
oficinas e afins 

1,0 (um ponto) a cada 40 horas 

 
4.4. Para contagem de títulos e experiência comprovada na área do agente cultural, serão 
considerados os descritos no quadro abaixo: 
 

CRITÉRIOS ESPECIALIZAÇÃO PONTOS 

FORMAÇÃO 
ESCOLAR 

Ensino Fundamental 1,0 (um ponto) 

Ensino Médio 2,0 (dois pontos) 

Ensino Superior 3,0 (três pontos) 

CONHECIMENTO NA 
ÁREA 

Participação em cursos, congressos, 
oficinas e afins 

1,0 (um ponto) a cada 40 horas 
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4.5. A entrevista será realizada no dia 18.03.2013, às 17h, na sede do Ponto de Cultura Ninho do Sol, e 
somará de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos. 
 
5. CLASSIFICAÇÃO 
5.1. A classificação final dos candidatos na somatória de pontos obtida na análise curricular será 
divulgada no dia 19.03.2013. 
5.2. Os candidatos classificados serão chamados obedecendo à ordem decrescente de pontuação. 
5.3. Na classificação final, entre candidatos com igual número de pontuação, será fator de desempate o 
maior tempo de experiência como oficineiro. 
 
6. DA CONTRATAÇÃO 
6.1. A contratação dos aprovados será imediata após a divulgação do resultado final. 
6.2. A contratação e o exercício da função dependerão da comprovação dos seguintes requisitos 
básicos: 

 Classificação no Processo Seletivo Simplificado; 
 Idade mínima de 18 (dezoito) anos completados à data da contratação; 
 Apresentação de atestado laboral; 
 Apresentação do cartão do PIS/PASEP. 

6.3. O Contrato por prazo determinado se extinguirá sem direito a indenizações: 
I – pelo término do prazo contratual; 
II – por iniciativa da Coordenação do Ponto de Cultura; e 
III – por iniciativa do contratado, por escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência. 
 
7. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
7.1. A validade do Processo Seletivo será de 07 (sete) meses. 
7.2. A aprovação no Processo Seletivo não gera o direito à admissão, mas esta se houver, de acordo 
com a necessidade do Ponto de Cultura, obedecerá à ordem de classificação, durante o prazo de 
validade ou eventual prorrogação, computadas as vagas existentes na data do Edital, as que 
decorrerem de vacância do cargo e as que vierem a ser criadas. 
7.3. Em caso de comprovada insuficiência de desempenho, o servidor será demitido do cargo e 
admitido o próximo classificado na lista do Processo Seletivo. 
7.4. A inscrição do candidato implicará no conhecimento destas instruções e compromisso já expresso 
na ficha de inscrição, de aceitar as condições do Processo Seletivo, nos termos em que se acharem 
estabelecidos, inclusive nos regulamentos e leis em vigor. 
7.5. O resultado final do presente Processo Seletivo Simplificado será homologado pela Diretora 
Presidente do Teatro Ogan. 
7.6. O prazo recursal para impugnação do presente edital e do resultado final é de 48 (quarenta e oito) 
horas após a publicação do edital e do resultado, respectivamente, cabendo à Comissão de Processo 
Seletivo a análise dos mesmos. 
7.7. Fica eleito, para resolução de quaisquer questões administrativas ou judiciais, relacionadas com o 
presente Edital de Processo Seletivo, o Foro da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT. 
7.8. É vedada a inscrição neste Processo Seletivo Simplificado de quaisquer membros da Comissão 
Especial de Processo Seletivo. Será destituído da Comissão se constatado, em qualquer fase do 
Processo Seletivo, o membro que tiver qualquer parentesco até 2º grau com os candidatos inscritos. 
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7.9. O resultado final será divulgado no dia 21 de março de 2013, no blog do Teatro Ogan 
(www.teatrogan.blogspot.com) e no mural da Biblioteca Pública Municipal deste Município. 
7.10. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Processo Seletivo. 
 

Campo Novo do Parecis/MT, 11 de março de 2013. 
 
 
 

ANDRESSA HORST 
Diretora Presidente do Teatro Ogan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.teatrogan.blogspot.com/
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ANEXO I 
FICHA DE INSCRIÇÃO E CONTAGEM DE PONTOS 

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2013 
INSCRIÇÃO Nº: _________________________ CARGO: ____________________________________ 
 
I – DADOS PESSOAIS: 
Nome: _____________________________________________________________________________ 
Endereço: _________________________________________ Nº: _______ Bairro: ________________ 
Cidade: _______________________________________________________________ UF: _________ 
Telefone: ___________________ Celular: __________________ E-mail: ________________________ 
RG: ____________________ CPF: ____________________________ Data Nasc: _____/_____/_____ 
 
II – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: 
(       ) Carteira de Identidade; 
(       ) Cartão do CPF; 
(       ) Currículo; 
(       ) Certificados de Cursos e Oficinas; 
(       ) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS. 
 

III - NÚMERO DE PONTOS OBTIDOS PELO CANDIDATO: 

CRITÉRIOS ESPECIALIZAÇÃO PONTOS PONTOS 

EXPERIÊNCIA Experiência como oficineiro 
 

1,0 a cada ano  

CONHECIMENTO 
NA ÁREA 

Participação em cursos, congressos, 
oficinas e afins 

1,0 (um ponto) a 
cada 40 horas 

 

FORMAÇÃO 
ESCOLAR 

Ensino Fundamental 1,0 (um ponto)  

Ensino Médio 2,0 (dois pontos)  

Ensino Superior 3,0 (três pontos)  

ENTREVISTA Análise do discernimento na área e 
capacidade de comunicação 

0,0 a 10,0 (zero a 
dez pontos) 

 

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS: 

 

______________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
Data: ______/______/______  Responsável pela Inscrição: _________________________________                                                                                   
 

EM CASO DE EMPATE: 

Maior tempo como oficineiro  

Maior formação escolar  

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS:  

Obs.: Considerar-se-á na somatória da contagem de pontos até 02 (duas) casas decimais. 
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ANEXO II 
DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO 

 
 
 
 
 

 
DECLARAÇÃO 

 
 
 
 
 
 

Eu, __________________________________________________________ candidato (a) ao Processo 

Seletivo Simplificado Nº. 02/2013, para prestação de serviço – pessoa física, 

DECLARO para os devidos fins não possuir nenhum fato que possa me impossibilitar de cumprir 

integralmente o contrato de trabalho em todo o seu período. 

 

 

 

 

Campo Novo do Parecis/MT, _________ de _________________ de 2013. 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Assinatura do Candidato (a) 

 
 
 
 

 


