
CENTRO CULTURAL BOM JARDIM - CCBJ
CHAMADA PARA PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO 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, torna público a presente Chamada de
processo seletivo para estágio superior em Psicologia/RH, Serviço Social, Design e
Jornalismo (áreas afins) para atuação no Centro Cultural Bom Jardim.

Os processos de seleção para contratação de pessoas para o CCBJ se regem pelos princípios da
publicidade, objetividade e impessoalidade, bem como pelas diretrizes dispostas em seu
Regulamento de Pessoal.

A Comissão de Processo Seletivo é formada por pessoas das áreas técnicas envolvidas,
coordenado pelos Recursos Humanos do IDM e com a participação de representação do Fórum
de Cultura do Grande Bom Jardim.

O processo seletivo tem como previsão de cronograma as seguintes datas:

ETAPA PREVISÃO DE DATAS

Inscrições 31 de janeiro a 03 fevereiro de 2023

Divulgação de resultado da 1ª fase
e convocação para 2º

até 10 de fevereiro de 2023

2º Fase Entrevista com RH e Gestão até 17 de fevereiro 2023

Divulgação do resultado final até 24  de fevereiro  de 2023

As datas de resultado da primeira fase e convocatória para a segunda fase podem ser diferentes
para cada cargo. Os(as) candidatos(as) devem estar atentos às publicações para não perder sua
convocatória para a segunda fase.

Todas as datas aqui especificadas são previsões e estão sujeitas a alterações, a critério da
Comissão do Processo Seletivo. Eventuais alterações no cronograma deste edital serão
publicadas no site do Centro Cultural Bom Jardim (www.ccbj.org.br).

http://www.ccbj.org.br


CARGOS

A presente chamada selecionará pessoas para ocupar 04 vagas de trabalho e 8 para
composição de cadastro de reserva, totalizando a seleção de 12 pessoas, conforme detalhado
na tabela a seguir:

CARGO SALÁRIO BRUTO
MENSAL VAGAS CARGA HORÁRIA

SEMANAL
CADASTRO DE

RESERVA

Estágio em
Psicologia/RH

R$ 837,19 01 30h 02

Estágio em
Jornalismo (áreas
afins)

R$ 837,19 01 30h 02

Estágio em Design R$ 837,19 01 30h 02

Estágio em Serviço
Social

R$ 837,19 01 30h 02

O cadastro de reserva é válido por 02 anos, a partir da data de divulgação do resultado final do
processo seletivo.

Perfil e atribuições de cada cargo

Estágio em Psicologia/RH
ATRIBUIÇÕES DO CARGO:
Atuar como apoio no processo de Atração e Seleção de novos talentos;Auxiliar na organização
dos processos internos;
Auxiliar no calendário social;
Manter planilhas e sistema atualizados;
Apoiar no processo de agendamentos, entrevistas, construção de parecer, e feedbacks;
Zelar pela sala e instrumentos de trabalho;
Entregar relatório de atividades relativas ao estágio mensalmente com vistas à melhoria na
atuação profissional junto aos Projetos do CCBJ;
Realizar outras atividades pertinentes ao estágio.

PERFIL DESEJADO:
Cursando Psicologia (6º Semestre);
Interesse na área organizacional e social;
Disponibilidade de horários (tarde/noite);
Experiência em projetos socioculturais e/ou com periferias será um diferencial;



Conhecimentos básicos de informática, Word, Excel, Power Point e drive do google;
Habilidades com acompanhamento e criação de reuniões virtuais: Google Meet, Zoom,
StreamYard.
Realização de acompanhamento com relatórios;
Aptidão em planejamento e organização;
Capacidade de avaliar e acompanhar ações;
Equilíbrio emocional;
Boa comunicação oral e escrita;
Capacidade de mediação;
Habilidades com o público em geral;
Boa relação interpessoal;
Assiduidade e pontualidade.

Estágio em Serviço Social
ATRIBUIÇÕES DO CARGO:
Respeitar, no âmbito institucional, as diretrizes da Política de Assistência Social, conforme as
diretrizes da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS /93) e Sistema Único da Assistência Social (
SUAS /04), de acordo com a área e o segmento atendido pelo CCBJ;

Aplicar pesquisas junto aos(às) usuários(as) do CCBJ, definindo o perfil social desta população,
obtendo dados para a implantação de projetos sociais interdisciplinares;

Ajudar a identificar necessidades individuais e coletivas apresentadas pelos segmentos que
integram o CCBJ, na perspectiva do atendimento social e da garantia de seus direitos a partir da
articulação junto à coordenação psicossocial do equipamento, para que seja dado o
encaminhamento a rede de atendimento psicossocial;

Contribuir no atendimento social às famílias dos usuários da instituição, com projetos específicos
e formulados a partir de diagnósticos preliminares;

Apoiar a relação CCBJ / Família, objetivando uma ação integrada de parceria na busca de
soluções dos problemas que se apresentarem;

Zelar pela sala e instrumentos de trabalho;

Entregar relatório de atividades relativas ao estágio mensalmente com vistas à melhoria na
atuação profissional junto aos Projetos do CCBJ;

Realizar outras atividades pertinentes ao estágio.

PERFIL DESEJADO:

Cursando Serviço Social (6º Semestre);
Interesse por projetos culturais e/ou sociais, assessoria comunitária e mediação social e/ou
cultural.
Disponibilidade de horários (disponibilidade de horário)
Experiência em projetos socioculturais e/ou com periferias será um diferencial;
Conhecimentos básicos de informática, Word, Excel, Power Point e drive do google;
Habilidades com acompanhamento e criação de reuniões virtuais: Google Meet, Zoom,
StreamYard.



Realização de acompanhamento com relatórios;
Aptidão em planejamento e organização;
Capacidade de avaliar e acompanhar ações;
Boa comunicação oral e escrita;
Capacidade de mediação;
Habilidades com o público em geral;
Boa relação interpessoal;
Assiduidade e pontualidade.

Estágio em Jornalismo
ATRIBUIÇÕES DO CARGO:
Colaborar no auxílio da manutenção dos canais de comunicação do CCBJ;
Dar suporte aos núcleos do setor de comunicação do equipamento, com prioridade às atividades
de assessoria de imprensa, auxiliando na apuração de pautas e coleta de informações para
construção de releases, reportagens e notícias institucionais, com liberdade e incentivo para
sugestão de pautas;
Manutenção da agenda de contatos de imprensa (mailing);
Suporte na relação com a imprensa (follow-up);
Organização de seleção de notícias (clipagem);
Suporte na elaboração de textos jornalísticos e conteúdos multimidiáticos;
Auxiliar nas atividades de produção de conteúdo para redes sociais;
Elaborar relatórios de desempenho;
Produzir materiais para alimentar o site do equipamento;
Auxiliar no planejamento e na execução das ações de Comunicação, com acompanhamento da
gestão e da equipe técnica;Zelar pela sala e instrumentos de trabalho;
Entregar relatório de atividades relativas ao estágio mensalmente com vistas à melhoria na
atuação profissional junto aos Projetos do CCBJ;
Realizar outras atividades pertinentes ao estágio.

PERFIL DESEJADO:

Cursando Jornalismo  (6º Semestre);
Interesse por projetos culturais e/ou sociais, assessoria comunitária e mediação social e/ou
cultural.
Disponibilidade de horários (disponibilidade de horário);
Experiência em projetos socioculturais e/ou com periferias será um diferencial;
Conhecimentos básicos de informática, Word, Excel, Power Point e drive do google;
Habilidades com acompanhamento e criação de reuniões virtuais: Google Meet, Zoom,
StreamYard.
Realização de acompanhamento com relatórios;
Aptidão em planejamento e organização;
Capacidade de avaliar e acompanhar ações;
Boa comunicação oral e escrita;
Capacidade de mediação;
Habilidades com o público em geral;
Boa relação interpessoal;
Assiduidade e pontualidade.

Estágio em Design
ATRIBUIÇÕES DO CARGO:



Auxiliar na criação de peças digitais e impressas: flyers para redes sociais, banners para site,
apresentações, cartilhas, cartazes, banners, folders, panfletos, backdrops, camisas e etc);
Auxiliar na criação de identidades visuais;
Auxiliar na edição e tratamento das fotografias;
Apoiar no fechamento dos arquivos para impressão;
Compartilhar ideias junto a equipe de Comunicação para criação de novas artes;
Entregar suas demandas no prazo e com qualidade;
Criar peças institucionais seguindo as diretrizes da marca;
Acompanhar os instrumentais do setor de recepção das demandas.
Zelar pela sala e instrumentos de trabalho;
Entregar relatório de atividades relativas ao estágio mensalmente com vistas à melhoria na
atuação profissional junto aos Projetos do CCBJ;
Realizar outras atividades pertinentes ao estágio.

PERFIL DESEJADO:

Cursando Design  (4º Semestre);
Interesse por projetos culturais e/ou sociais, assessoria comunitária e mediação social e/ou
cultural.
Disponibilidade de horários;;
Experiência em projetos socioculturais e/ou com periferias será um diferencial;
Conhecimentos intermédiario de informática, Word, Excel, Power Point e drive do google, pacote
adobe;
Habilidades com acompanhamento e criação de reuniões virtuais: Google Meet, Zoom,
StreamYard;
Realização de acompanhamento com relatórios;
Aptidão em planejamento e organização;
Capacidade de avaliar e acompanhar ações;
Boa comunicação oral e escrita;
Capacidade de mediação;
Habilidades com o público em geral;
Boa relação interpessoal;
Assiduidade e pontualidade.

ETAPAS DA SELEÇÃO

Os (as) candidatos(as) participarão do processo de seleção que consiste em duas fases, ambas de
caráter classificatório e eliminatório.
Especificamente para os cargos de professor(a), será realizada etapa extra de conhecimentos
práticos, descrito a seguir.
Será de responsabilidade exclusiva do (a) candidato (a) o acompanhamento e consulta no site
institucional do Centro Cultural Bom Jardim (www.ccbj.org.br), para verificação das informações
pertinentes a este processo seletivo, tais como: relação de aprovados, convocações com dias,
locais e horários para a realização das etapas da seleção, resultado final e alterações no
cronograma previsto da seleção.

Primeira Fase

http://www.ccbj.org.br


A primeira fase deste processo seletivo consistirá em Análise Curricular, Capacidade Técnica e
Experiência. Será conferida a documentação e analisadas as informações disponibilizadas na
inscrição, visando identificar a qualificação dos candidatos, experiência na área do cargo
proposto, adequação do perfil à vaga pleiteada, bem como o cumprimento integral e correto do
processo de inscrição.  Será pontuado:

a) Qualidade técnica (5,0 pontos)
b) Adequação ao perfil do cargo (3,0 pontos)
c) Residente do território do Grande Bom Jardim  (1,0 ponto)
d) Ser aluno(a) ou participante do CCBJ (1,0 ponto)
e) Para cada experiência comprovada em atividades ligadas a defesa de direitos humanos e
cultura: 1 ponto, até um total de 5 pontos;
Total: 15,0 pontos.

Serão aprovados para a segunda fase os(as) candidatos(as) que obtiverem maior pontuação nesta
etapa, até o número máximo de 03 (três) vezes o número de vagas para cada cargo, somadas as
vagas de trabalho e de cadastro reserva, conforme tabela abaixo:

CARGO

MÁXIMO DE
CANDIDATOS

SELECIONADOS
NA 1ª FASE

MÁXIMO DE
CANDIDATOS

SELECIONADOS
NA 2 ª FASE

SELECIONADOS
APROVADOS

CADASTRO
DE

RESERVA

Estágio em
Psicologia/RH 8 03 01 03

Estágio em
Jornalismo 8 03 01 03

Estágio em
Serviço Social 8 03 01 03

Estágio em
Design 8 03 01 03

Segunda Fase

A segunda fase deste processo seletivo consiste em etapa preferencialmente presencial ou
virtual, com a realização de entrevista com a banca e possíveis testes práticos e de
conhecimentos ligados às áreas de atuação do cargo pleiteado. Será pontuado:

a) Competências comportamentais (5,0 pontos)
b) Disponibilidade, comportamento e referências (4,0 pontos)
Total: 10,0 pontos.

Serão aprovados os(as) candidatos(as) que obtiverem maior pontuação.



INSCRIÇÕES

As inscrições para seleção dos candidatos serão presencial e gratuitas e estarão abertas de 31
janeiro a 03 de fevereiro de 2023, por meio de formulário on-line
https://forms.gle/JE2GmYs7hdcPfCJu6.

Eventuais dúvidas em relação às regras do edital deverão ser submetidas para o e-mail
fernanda.alcantara@idm.org.br e selecao.ccbj@idm.org.br. Os esclarecimentos poderão ser feitos
de forma pública, para todos os participantes, pelo site do Centro Cultural Bom Jardim
(www.ccbj.org.br), ou nas redes sociais do Instituto e do CCBJ conferindo transparência ao
processo, sendo obrigação do candidato acompanhar as atualizações.

Poderão concorrer às vagas somente pessoas físicas, mediante o preenchimento do formulário
de inscrição, e a entrega dos  seguintes documentos:

● Preenchimento correto do formulário de inscrição on-line:
● Currículo do candidato.
● Comprovações do nível de escolaridade (certificados de conclusão e/ou comprovantes

de matrícula), conforme as exigências para contratação do cargo desejado.
● Comprovações dos períodos de experiência declarados no currículo do candidato que

atendam os requisitos de contratação especificados nesta chamada, de acordo com o
cargo desejado. São aceitos como comprovação de experiência: cópias da carteira de
trabalho, declarações de antigos empregadores e instituições e similares.

O(a) candidato(a) não poderá se inscrever para mais de um cargo. Em caso de inscrição em mais
de 01 (um) cargo pelo mesmo candidato(a), será considerada a última inscrição, sendo
automaticamente indeferidas as demais inscrições.

Serão consideradas válidas somente as inscrições entregues de forma completa e até o horário e
data limite.

Eventuais irregularidades na documentação e informações no ato da inscrição, constatadas a
qualquer tempo, implicarão a inabilitação ou desclassificação dos(as) candidatos(as), sem prejuízo
da aplicação das medidas legais cabíveis.

RESULTADO

Serão classificados os candidatos que obtiverem a maior pontuação, dentro do limite do número
de vagas e de formação de cadastro de reservas para cada cargo.
As listas de classificados será divulgada na data provável até o dia 24 de fevereiro de 2023, no
site do www.ccbj.org.br, sendo de total responsabilidade do(a) candidato(a) acompanhar a
atualização dessas informações.
A homologação do resultado final poderá ocorrer englobando a totalidade dos cargos ofertados
no processo seletivo em uma única data, ou por cargos, podendo, nesse caso, a homologação
ocorrer em datas diferenciadas.

https://forms.gle/JE2GmYs7hdcPfCJu6
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