
SELEÇÃO PARA SERVIÇOS DE FOTÓGRAFO(A)
Resultado 2ª Fase - Entrevista

O Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ), equipamento da Secretaria da Cultura do Estado do
Ceará (SECULT/CE), gerido pelo Instituto Dragão do Mar (IDM), divulga o resultado da 2ª Fase
- resultado das entrevistas do Processo Seletivo para Contratação de Serviços de Fotógrafo(a).

Candidata selecionada:

Flavia Karynne Morais Almeida

Suplentes:

1º Waltersan Barbosa Cruz
2º Marly Pereira da Cunha

Caso a candidata selecionada não entregue a documentação necessária ou desista do
processo, seguiremos a ordem de classificação, convocando o(a) candidato (a) suplente, em
ocasião da vaga disposta neste banco reserva, vigente até dezembro de 2021.

Os documentos deverão ser entregues no endereço eletrônico:
analisededocumentosccbj@gmail.com, no prazo estabelecido no cronograma abaixo.

Quaisquer dúvidas sobre essa fase deverão ser encaminhadas para o e-mail indicado acima.

Segue o cronograma da seleção:

- Período de cadastro e recebimento de currículos e portfólios: 24 a 29 de agosto de 2021
(ENCERRADO);

- Resultado da 1ª fase: 08/09 (CONCLUÍDO).
- Entrevista com os candidatos selecionados na fase anterior: 10/09. (CONCLUÍDO);
- Resultado da 2ª fase (entrevistas): 13/09. (CONCLUÍDO).
- Entrega de documentos: 14 e 15/09.
- Resultado Final: 16/09
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Documentação necessária para contratação:

Quando a empresa for MEI - Micro Empreendedor Individual:

IMPORTANTE: Nos documentos do MEI(Cartão de CNPJ e Certificado do Microempreendedor
Individual) devem constar as atividades compatível com a ocupação pretendida. O MEI tem
direito a 01 atividade principal e 15 atividades secundárias.
(https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor/quero-ser-mei/atividades-permiti
das)

● Certificado do Microempreendedor Individual
(http://www.portaldoempreendedor.gov.br/temas/ja-sou/servicos/emitir-certificado-cnpj-c
cmei/certificado-cnpj);

● Cartão CNPJ
(https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao
2.asp).

Certidões negativas de débitos federais, estaduais e municipais:
● Certidão Negativa de Débitos Municipais

(https://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br/certidoes#?certidao-negativa-de-debitos-tributos-m
unicipais)

● Certidão Negativa de Débitos Estaduais
(https://servicos.sefaz.ce.gov.br/internet/index.asp)

● Certidão Negativa de Débitos Federais - Receita Federal
(http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CndConjuntaInter/InformaNICert
idao.asp?Tipo=1)

● Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
(https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf)

● Certidão Negativa Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)

Documentos de Identificação do Titular do MEI:



● Cópia da identidade civil com foto (RG, Carteira de Trabalho ou Carteira de aptidão
profissional emitida por órgão competente);

● Cópia do CPF;
● Cópia do comprovante de endereço atualizado.

Quando a empresa for ME - Microempresa

IMPORTANTE: Nos documentos da ME devem constar as atividades compatível com a
ocupação pretendida.

● Requerimento da Junta Comercial, Contrato Social e suas alterações/aditivos, se
houver;

● Cópia do termo de posse do representante legal, ata da reunião/assembleia que o
elegeu ou outro documento legal válido por meio do qual seja possível aferir a
legitimidade do representante;

● Cartão CNPJ
(https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao
2.asp).

Certidões negativas de débitos federais, estaduais e municipais:
● Certidão Negativa de Débitos Municipais

(https://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br/certidoes#?certidao-negativa-de-debitos-tributos-m
unicipais)

● Certidão Negativa de Débitos Estaduais
(https://servicos.sefaz.ce.gov.br/internet/index.asp)

● Certidão Negativa de Débitos Federais (Receita Federal)
(http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CndConjuntaInter/InformaNICert
idao.asp?Tipo=1)

● Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
(https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf)

● Certidão Negativa Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao).



Documentos de Identificação do representante Legal  da Empresa
● Cópia da identidade civil do representante legal (RG, Carteira de Trabalho ou Carteira

de aptidão profissional emitida por órgão competente);
● Cópia do CPF do representante legal;
● Cópia do comprovante de endereço do representante legal.


