
CENTRO CULTURAL BOM JARDIM - CCBJ

PROCESSO SELETIVO - SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE ENSINO SUPERIOR

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

estagiários de ensino superior, graduandos(as) nas áreas de Administração e Gestão de Recursos

Humanos,  02(duas) vagas; Biblioteconomia, 01(uma) vaga e Design, 01(uma) vaga.

Os(As) interessados(as) devem estar cursando graduação, conforme perfil de cada vaga

e deverão fazer as inscrições no formulário indicado na descrição das vagas, anexando os

documentos: cópia do RG (frente e verso), cópia do CPF, cópia do comprovante de endereço (mês atual),

currículo atualizado e declaração da Universidade ou Faculdade. Os aprovados neste processo serão

admitidos pelo o Instituto Dragão do Mar, por meio de Termo de Compromisso de Estágio, com

vigência de 12(doze) meses podendo ser renovado por igual período. A realização do estágio será

no Centro Cultural Bom Jardim, localizado na Rua Três Corações, 400. Bairro Bom Jardim.

1. Perfil Estágio em Biblioteconomia – 01 vaga

Pré-requisitos: Estudantes de graduação em Biblioteconomia cursando a partir do 5º semestre.

Disponibilidade para cumprir carga horária de 25(vinte e cinco) horas semanais

Principais atividades: Atividades auxiliares às rotinas da biblioteca.

Dias/Horário: A combinar.

Link para inscrição: https://forms.gle/7Hbcjtd9KrUo86Q5A

2. Perfil Estágio em Administração e Gestão de Recursos Humanos – 02 vagas
Pré-requisitos: Estudantes de Graduação em Administração ou em Gestão de Recursos Humanos,

cursando a partir do 2º semestre.

Disponibilidade para cumprir carga horária de 25(vinte e cinco) horas semanais

Principais atividades: Atividades auxiliares às rotinas administrativas e Recursos Humanos.

OBS: 01 vaga para Administração e 01 vaga para Gestão de Recursos Humanos.

Link para inscrição: https://forms.gle/7Hbcjtd9KrUo86Q5A

3. Perfil Estágio Em Design – 01 Vaga
Pré-requisitos: Estudante de Graduação em Design, Design Gráfico, Design Digital, Sistemas e

Mídias Digitais, Jogos Digitais ou áreas afins, cursando  a partir do 3º semestre.



Disponibilidade para cumprir carga horária de 25(vinte e cinco) horas semanais

Principais Atividades: Atividades auxiliares na personalização do Ambiente Virtual de

Aprendizagem.

Dias/Horário: A combinar.

Link para inscrição: https://forms.gle/7Hbcjtd9KrUo86Q5A

Benéficos:

Bolsa Estágio no valor de R$600,00 (seiscentos reais)

Seguro de Vida

Convênio com SESC

Happy Day (folga remunerada no dia do aniversário)

Cortesias para eventos

Cronograma:

18/10 – Divulgação do processo seletivo;

18 a 21 /10 – Inscrições;

22/10 – Análise das inscrições e dos currículos;

25/10 – Divulgação dos aprovados para a entrevistas;

27, 28 e 29 / 10  – Entrevistas com selecionados(as) na fase anterior;

01/11 – Divulgação do Resultado Final.

Lista dos documentos necessários para a inscrição:

Cópia do RG (frente e verso);

Cópia do CPF;

Cópia do Comprovante de Endereço (mês atual);

Currículo atualizado;

Declaração da Universidade ou Faculdade.

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


