
 

 

 

CENTRO CULTURAL BOM JARDIM - CCBJ 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTÓGRAFO(A)   

 

O Centro Cultural Bom Jardim – CCBJ, equipamento da Secretaria da Cultura do Estado do 

Ceará – SECULT/CE, gerido pelo Instituto Dragão do Mar – IDM, lança processo para seleção 

de prestador(a) de serviços temporários para a função de Fotógrafo(a).  

 

Os(As) interessados(as) devem possuir, obrigatoriamente Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica (CNPJ), pois a contratação feita para a prestação de serviço é via 

Microempreendedor Individual (MEI) ou Micro Empresa (ME), sendo o(a) candidato(a) 

portador(a) do CNPJ. Os(As) candidatos(as) também deverão estar habilitados(as), de 

acordo com o perfil das vagas (CNAE equivalente). Da mesma forma, deverão ter 

disponibilidade de prestar serviços no horário comercial e/ou por escala definida, previamente 

pelo equipamento, em regime presencial e/ou virtual, seguindo os protocolos de prevenção à 

Covid-19.  

 

Observação: Ressaltamos que neste processo de seleção não terá a necessidade inicial do 

envio do cartão CNPJ do(a) candidato(a), durante a primeira fase (Cadastral). Sendo 

necessário o envio do cartão, os aprovados(as) para a fase de habilitação jurídica, 

juntamente com as demais documentações necessárias e pertinentes à respectiva fase.  

 

Confira o perfil e atribuições abaixo: 

  

COMUNICAÇÃO 

 

Fotógrafo(a) 

 

Pré-requisito: Ensino Superior completo em Comunicação, preferencialmente Jornalismo, 

Publicidade, Design e Artes Visuais ou Ensino Médio com no mínimo seis meses de 

experiência na área da fotografia. Diferencial: Ter experiência com plataformas digitais e 

mídias sociais ou na cobertura na área cultural. 

 

Habilidades requeridas: 

● Habilidade em trabalhos em equipe; 

● Habilidade em fotografia e programas de edição de imagens; 



 

 

● Habilidade em sistematização e armazenamento de registros e arquivos; 

● Habilidade no suporte às rotinas de redes sociais será um diferencial. 

 

Atribuições da vaga: 

● Realizar cobertura fotográfica nas atividades presenciais dentro e fora do CCBJ para 

fins de divulgação, relatorial e memória; 

● Promover registros de imagem virtual (prints) das aulas e formações virtuais; 

● Realizar o tratamento e o devido armazenamento das fotografias; 

● Encaminhar os registros fotográficos para o setor (e/ou terceiros) responsável pela 

atividade registrada quando solicitado e realizar alinhamento com setor (e/ou 

terceiros); 

● Participar de reuniões presenciais e/ou remotas; 

● Suporte na captação de demandas e sugestões de pautas para elaboração e 

atualização do cronograma de publicações e produção de conteúdo; 

● Colaborar com as estratégias de comunicação multimídia; 

● Realizar e participar de formações quando necessário; 

● Domínio da interatividade e convergência midiática entre os elementos da 

comunicação, sendo eles texto, imagem e som, além da adaptação desses elementos 

para as várias plataformas, canais e linguagens; 

● Suporte nas atividades do cronograma de postagens das redes sociais; 

● Entregar relatório de atividades mensais; 

● Realizar outras atividades pertinentes ao serviço; 

● Zelar pela sala e equipamentos do serviço. 

 

 

1ª fase - Avaliação curricular  

Critérios: 

● Para cada ano de experiência profissional comprovada no campo da fotografia (além 

da requerida como obrigatória para os candidatos com apenas Ensino Médio): 2 

pontos, até um total de 10 pontos; 

● Experiência profissional em gestão de plataformas e mídias sociais (produção de 

conteúdo): 5 pontos; 

● Para cada ano de experiência profissional comprovada em atividades ligadas a defesa 

de direitos humanos e cultura: 1 ponto, até um total de 5 pontos; 

● Morador do território do Grande Bom Jardim: 5 pontos. 

 



 

 

Total máximo: 25 pontos. 

 

Observação: Os currículos devem ser enviados com documentos comprobatórios das 

experiências pertinentes a função em epígrafe. Critérios sem comprovação serão 

desconsiderados na pontuação.  

 

2ª fase - Entrevista 

Critérios: 

● Experiência em coberturas: fotografia institucional; de espetáculo; documental; etc: 

até 5 pontos; 

● Habilidade em comunicação e trabalho em equipe: até 5 pontos; 

● Vínculo/vivência com o Equipamento/Território: até 5 pontos. 

 

Observação: A entrevista será realizada por banca composta por três membros 

representando CCBJ, IDM e Fórum de Cultura do Grande Bom Jardim, seguindo os critérios 

acima. 

 

Inscrições: 

Formulário de Inscrições ( 01 VAGA) – Cadastro de Seleção para o Serviço de Fotógrafo(a): 

 

Cadastre-se clicando em: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGiDWCLvtv75LMQSpWv-

x4TE9c9mi8wDW256wKyXm4jX4BnA/viewform 

 

Os(As) interessados(as) deverão realizar o cadastro anexando, obrigatoriamente, a seguinte 

documentação: 

 

– Cópia do RG; 

– Currículo; 

– Portfólio. 

 

Caso não anexe tais documentações, o(a) candidato(a) estará, automaticamente, 

desclassificado(a) e sua inscrição não terá validade. 

 

Cronograma da Seleção: 

Lançamento do Processo Seletivo: 24 de agosto de 2021 

Período de cadastro e recebimento de currículos e portfólios: 24 a 29 de agosto de 2021, até 

23h59min.  

1ª fase - Análise de currículos e portfólios, conforme critérios estabelecidos: 30 e 31 de agosto 

de 2021 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGiDWCLvtv75LMQSpWv-x4TE9c9mi8wDW256wKyXm4jX4BnA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGiDWCLvtv75LMQSpWv-x4TE9c9mi8wDW256wKyXm4jX4BnA/viewform


 

 

Resultado da 1ª Fase: 01 de setembro de 2021. 

 

2ª fase - Entrevista com os candidatos selecionados na fase anterior: 03 de setembro de 

2021.  

Resultado da 2ª Fase do Processo Seletivo: 06 de setembro. 

Entrega de documentos: 08 a 10 de setembro, até às 17h. 

 

Resultado Final do Processo Seletivo: 13 de setembro de 2021. 

 

Contato 

Quaisquer dúvidas, favor entrar em contato pelo e-mail: selecao.ccbj@idm.org.br . 

 

 

 

 

____________________________ 
Rachel Gadelha 

Diretora-presidenta 
Instituto Dragão do Mar - IDM 

 


