
CENTRO CULTURAL BOM JARDIM – CCBJ
2021- 2022

CHAMADA DE CADASTRO PARA PROFESSORAS E PROFESSORES DA
ESCOLA DE CULTURA E ARTES DO CENTRO CULTURAL BOM JARDIM PARA
OS PROGRAMAS DE TEATRO, DANÇA, MÚSICA, CULTURA DIGITAL E
AUDIOVISUAL NOS EIXOS FORMATIVOS BÁSICO, TÉCNICO/EXTENSIVO,
ATELIÊ DE PRODUÇÃO, LABORATÓRIO DE PESQUISA E  ACESSIBILIDADE.

Escola de Cultura e Artes -  CCBJ - 2021-2022

O Centro Cultural Bom Jardim – CCBJ é uma instituição voltada para a formação e

promoção da arte e expressões culturais gerenciado pelo Instituto Dragão do Mar – IDM, por

meio de contrato de gestão com a Secretaria da Cultura do Governo do Ceará. O CCBJ é um

espaço de referência para o Grande Bom Jardim – GBJ, composto pelos bairros

Canindezinho, Granja Lisboa, Bom Jardim, Granja Portugal e Siqueira, que contam com mais

de 220.000 habitantes.

Formação, criação, difusão, economia da cultura e direitos humanos. Agregar tudo isso em

ações e parcerias tem sido a missão do CCBJ, através de uma diversificada programação, que

incentiva e difunde ações de democratização e descentralização da cultura, promove o acesso

e estimula a formação e criação. A Escola de Cultura e Artes do CCBJ agrega os anseios do

território por meio de Cursos Básicos, Laboratório de Pesquisa, Cursos de Extensão-Técnica

e Ateliê de Produção. Além disso, conjuga a expertise de formações do Instituto Dragão do

Mar, SECULT-CE e Universidade Federal do Ceará (UFC) no intuito de potencializar os

processos formativos  de cultura e artes.

CHAMADA:

O Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ) divulga a abertura de cadastro de professores e

professoras para os Programas da Escola de Cultura Artes do Centro Cultural Bom Jardim

(ECA/CCBJ). O processo de cadastro vai compor o banco de dados de profissionais para a



ECA/CCBJ, que é uma das fontes de consulta para seleção de profissionais habilitados para

realizar cursos e atividades de formação no CCBJ.

Os programas da Escola Cultura e Artes-CCBJ, propõem-se a amplificar as atividades de

formação em linguagens artísticas, já oferecidas pelo CCBJ.

Observação: O presente cadastro não implica necessariamente em seleção.

Para se cadastrar, leia atentamente as informações abaixo e preencha o formulário de

cadastro.

1. DO OBJETO:

1.1 O cadastro tem por objetivo compor Banco de Dados de profissionais que poderão vir a

ser selecionados para participar do itinerário de cursos ofertados pela Escola de Cultura de

Artes do Centro Cultural Bom Jardim (ECA/CCBJ).

2. DO CADASTRO

2.1 Qualquer pessoa com formação ou experiência em Educação, Arte e Cultura poderá

participar desta chamada. No entanto, para a contratação do(a) cadastrado(a), se fará

necessário que ele(a) possua Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ em titularidade

própria (MEI ou ME) com CNAE de Ensino, bem como a situação regular da empresa nas

instâncias municipal, estadual, federal, trabalhista e perante o Fundo de Garantia do Tempo

de Serviço - FGTS.

2.2. Anexar currículo do(a) profissional(a) ao formulário.

2.3 Os cadastrados integrarão um Banco de Dados específico, com prazo de validade até

Dezembro de 2022, podendo ser prorrogado.



2.4 O cadastro poderá ser realizado entre os dias 14 de maio a 30 junho de 2021;

2.5 O cadastro poderá ser efetuado por meio do link:

https://forms.gle/AQpjiZ51wJWwAxdJ6

3. DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1 O cadastro não implica seleção ou contratação do(a) cadastrado(a) para qualquer fim.

3.2 O cadastro realizado nos termos deste não impede o CCBJ de realizar outras contratações

para atendimento de suas necessidades e metas propostas.

3.3 Os casos omissos serão dirimidos pela equipe pedagógica-artística da Escola de Cultura

Artes do Centro Cultural Grande Bom Jardim.

3.4 Mais informações sobre o Centro Cultural Bom Jardim, a Escola de Cultura e Artes, os

programas de Audiovisual, Teatro, Dança, Música, Cultura Digital e sobre os eixos

formativos podem ser conferidos no endereço eletrônico:

http://centroculturalbomjardim.org.br/escola-de-cultura-e-artes/

3.5 Outras dúvidas poderão ser enviadas para o e-mail nucleodeformacaoccbj@gmail.com ou

pelo telefone (85) 98733-8827.

http://centroculturalbomjardim.org.br/escola-de-cultura-e-artes/



