
Centro Cultural Coco de Umbigada

Rua do Guadalupe, 380  - Guadalupe  -  Olinda -  PE – CEP: 53240-520
CNPJ  08.616.844/000173 – Fone (81) 34396475 

sambadadecoco@gmail.com 
Web:www.sambadadecoco.wordpress.com

PROJETO “NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE AGENTES DE CULTURA DA JUVENTUDE 
NEGRA – NUFAC – OLINDA - PE”

CONVÊNIO Nº 786914/2013
EDITAL PARA SELEÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº001/2013
TIPO: MELHOR TÉCNICA PARA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Este edital visa a contratação de coordenadora(o)-pedagógica(o) para realização do projeto Núcleo de 
Formação de Agentes de Cultura da Juventude Negra – NUFAC.

Atividades:

- Promover o planejamento pedagógico dos cursos oferecidos;
- Promover a integração entre a equipe de capacitadores e os participantes do projeto;
- Acompanhar, ao final dos cursos, os estágios supervisionados, em conjunto com os capacitadores;
- Promover a integração entre os cursos e a metodologia do projeto;
- Coordenar o processo de avaliação do projeto;

Competências esperadas e critérios de avaliação:
 

- Interesse por processo pedagógico popular e horizontal;
- Experiência e formação sobre cultura popular;
- Experiência de trabalho e sensibilidade em relação aos temas relacionados à vivência das 

comunidades tradicionais de terreiro;
- Experiência de trabalho em coordenação pedagógica de projetos;
- Conhecimento de softwares livres aplicados à atividade;
- Boa capacidade de articulação e diálogo em rede;
- Disponibilidade de tempo para as atividades do projeto.

Remuneração:
- R$ 2650,00 por mês

Forma de pagamento
Profissional Autônomo (RPA)

Tempo de trabalho:
- 12 meses, 30 horas por semana

Inscrições:
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- Os interessados devem enviar currículos e formulário de autodeclaração racial entre os dias 30 de 
março a 14 de abril de 2014 para o e-mail sambadadecoco@gmail.com, com o assunto “Seleção para 
Coordenação Pedagógica – Projeto Núcleo de Formação de Agentes de Cultura da Juventude Negra – 
NUFAC”. No último dia deste prazo, todas(os) candidatas(os) receberão a confirmação de suas inscrições 
em seus endereços eletrônicos.

Os resultados da seleção serão divulgados no dia 15 de abril de 2014, no Sistema de Convênios do 
Governo Federal (Siconv) e nos endereço eletrônico de cada participante.
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