
EDITAL SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE PARTICIPANTES
DOS CURSOS DO PROJETO NUFAC – COCO DE UMBIGADA

1. Sobre o edital

Este  edital  tem como objetivo  selecionar  120  jovens  negros  e  negras  que
integrarão as  turmas dos  cursos  oferecidos  pelo  projeto  NUFAC – Coco de
Umbigada em Olinda (PE). O projeto é fruto de uma parceria entre o Centro
Cultural  Coco  de  Umbigada e  o  Governo  Federal,  através  do  Ministério  da
Cultura e da Fundação Cultural Palmares. Através dele serão oferecidos cinco
cursos profissionalizantes, com carga horária de 200 horas e duração de 10
meses.
Os cursos serão realizados na sede do Centro Cultural Coco de Umbigada, e
certificados pela Secretaria de Educação de Olinda.  Cada curso terá uma
turma com 24 participantes, que assistirão a uma aula semanal com
duração de 5 horas, sempre no turno vespertino. Os dias e horários das
aulas serão divulgados oportunamente no site  http://sambadadecoco.wordpress.com,
bem como informados por e-mail aos participantes selecionados.

2. Cursos disponíveis:

Produção Cultural

Curso de formação em Elaboração, Coordenação, Execução e Gerenciamento

de Projetos Culturais  e eventos diversos, por intermédio de mobilização de

recursos públicos, privados e/ou comunitários.

PRÉ-REQUISITOS

• Ter entre 15 e 29 anos;

• Ser afrodescendente;

• Comprovação da conclusão do Ensino Médio na rede pública de ensino;

• Residir  em  uma  das  comunidades  populares  de  Olinda  e  Região

Metropolitana de Recife.

Web design

Cria, planeja e coordena a implantação de projetos de comunicação visual para
internet, adequando-os ao respectivo ambiente midiático da rede.

PRÉ-REQUISITOS

• Ter entre 15 e 29 anos;

http://sambadadecoco.wordpress.com/


• Ser afrodescendente;

• Comprovação da conclusão do Ensino Fundamental na rede pública de

ensino;

• Residir  em  uma  das  comunidades  populares  de  Olinda  e  Região

Metropolitana de Recife.

Desenho de produtos gráficos web

Desenvolve, executa, finaliza e atualiza aplicativos gráficos, incluindo páginas
na rede internacional de computadores, trabalhando sob a supervisão técnica,
de acordo com as normas
e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene e saúde.

PRÉ-REQUISITOS

• Ter entre 15 e 29 anos;

• Ser afrodescendente;

• Estar cursando o ensino médio na rede pública de ensino;

• Residir  em  uma  das  comunidades  populares  de  Olinda  e  Região

Metropolitana de Recife.

Operação de áudio

Monta e opera sistema de som durante gravações e transmissões de shows e
demais eventos.

PRÉ-REQUISITOS

• Ter entre 15 e 29 anos;

• Ser afrodescendente;

• Comprovação da conclusão do Ensino Fundamental na rede pública de

ensino;

• Residir  em  uma  das  comunidades  populares  de  Olinda  e  Região

Metropolitana de Recife.

Percussão popular

Confecção , teoria e prática sobre ritmos e instrumentos da percussão popular.



PRÉ-REQUISITOS

• Ter entre 15 e 29 anos;

• Ser afrodescendente;

• Comprovação da conclusão do Ensino Fundamental na rede pública de

ensino;

• Residir  em  uma  das  comunidades  populares  de  Olinda  e  Região

Metropolitana de Recife.

•
3. Seleção

As inscrições serão avaliadas pela equipe de coordenação do projeto a partir

das informações prestadas e da redação escrita na ficha de inscrição, com o

tema “Ação cultural da juventude negra e combate à violência”. A redação não

deve ultrapassar as 25 linhas dispostas na ficha.

Terão  prioridade  jovens  que  residam em comunidade  populares  com baixo

Índice de Desenvolvimento Humano. Pelo menos 50% das vagas deverão ser

preechidas por jovens do sexo feminino.

4. Bolsa e outros incentivos

Os participantes selecionados terão direito ao recebimento de vales transporte,

lanche durante as aulas, e uma bolsa incentivo mensal no valor de R$120,00

(centro e vinte reais). A bolsa somente será paga àqueles que apresentarem

frequência igual ou superior a 70% durante o mês anterior ao pagamento.

O curso será certificado pela Secretaria de Educação do município de Olinda.

5. Inscrições

As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de maio de 2014, de duas formas:

• por  e-mail,  através  do  endereço  nufac.olinda@gmail.com,  com  os

documentos  necessários  digitalizados  e  anexados,  indicando  o  curso

pretendido no assunto da mensagem;

• pessoalmente, na sede do Centro Cultural Coco de Umbigada (Rua João

de Lima, 42, Guadalupe – Olinda/PE), com os documentos necessários
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organizados em um envelope com o nome da(o) candidata(o) e o curso

pretendido.

Os documentos necessários para inscrição são:

• Ficha de inscrição preenchida (anexo 1 deste edital)

• Carta de autodeclaração racial informando o pertencimento à raça negra

(anexo 2 deste edital)

• Cópias xerográficas do RG, CPF, comprovante de endereço, comprovante

de escolaridade

6. Matrículas

Após a divulgação do resultado, os(as) participantes selecionados(as) deverão

se dirigir ao Centro Cultural Coco de Umbigada no prazo máximo de 5 (cinco)

dias úteis,  para efetivação de matrícula.  Os(As) selecionados(as) precisarão

abrir uma conta bancária, em modalidade conta corrente ou poupança, para

recebimento da bolsa incentivo. O NUFAC-Coco de Umbigada procurará, dentro

do  que  for  possível,  facilitar  esse  processo  para  aqueles  que  ainda  estão

excluídos(as) do sistema bancário.

O não comparecimento para matrícula no prazo estipulado implicará

na  perda  da  vaga,  que  será  repassada  para  outro  candidato  ou

candidata.

7. Contato

Qualquer  dúvida  relacionada  a  este  edital  deverá  ser  sanada  pela

coordenação  do  projeto,  que  pode  ser  contactada  pelo  telefone

(81)3439 6475 ou pelo e-mail nufac.olinda@gmail.com.
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