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PROCESSO SELETIVO PARA: 

 ANALISTA ARTÍSTICO-PEDAGÓGICO 

Requisitos para a vaga: 
- Superior completo, podendo ser na área de Administração, Música, Gestão de Pessoas ou áreas afins; 
- Atividades extracurriculares e cursos de aprimoramento; 
- Experiência em instituições e/ou área de gestão cultural; 
- Experiência com processos administrativos. 
 
Atribuições do cargo 
Será responsável pela gestão de orçamentos (planejamento, utilização de recursos, definições de 

materiais, solicitação de compras, orçamento, relacionamento com fornecedores, solicitação de 

pagamentos, etc...); 

Fará a articulação de demandas com outras áreas da Organização, envolvidas com a programação 

(financeiro, produção, logística, montagem, etc...); 

Elaboração de ofícios, justificativas, planilhas, entre outros; 

Pesquisa/avaliação (elaboração de formulários, inclusão de informação em plataformas específicas, 

coletas de dados, análise e elaboração de relatórios); 

Estabelecer a conexão entre a área artística/pedagógica e administrativa, conduzir e direcionar os músicos, 

transmitindo a eles as informações e demandas do artístico;  

Executar outras tarefas correlatas às acima descritas a critério do superior imediato. 

 

Desejável: 
Conhecimento de música e dos naipes de orquestra; 
Bom conhecimento na área de Gestão Cultural; 
Bom conhecimento de Administração; 
Inglês avançado; 
Pacote Office. 
  
Vaga regime CLT; 
Carga horária de 44 horas semanais (a combinar), ter disponibilidade de horário. 
 
Benefícios:  
Assistência Médica e Seguro de Vida gratuitos; 
Vale Alimentação; 
Vale Refeição; 
Vale Transporte; 
Auxílio creche (somente para mãe, pai só se tiver a guarda judicial; 
Entre outros.  
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Etapas do processo: 
O processo seletivo será composto por quatro etapas, também de caráter eliminatório, quais sejam:  

- Análise de currículo; 

- Produção de texto a partir de tema proposto; 

- Dinâmica em grupo;  

- Entrevista pessoal. 

 

- Os profissionais interessados deverão encaminhar o currículo (No assunto “Analista Artístico Pedagógico”) 

para: marcia.souza@santamarcelinacultura.org.br  

Recebimentos de currículos até o dia 02/04/2018 até às 08h 
 

As etapas presenciais serão realizadas entre os dias: 04 e 05 de abril de 2018. 
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