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EDITAL DE SELEÇÃO Nº 04/2021 

 

A Clara Amizade, associação ligada à Arquidiocese de Salvador, torna público o Processo Seletivo 

Simplificado, para contratação de um(a) Educador(a) Social de Teatro. 

1. DAS INSCRIÇÕES: Para inscrever-se o(a) candidato(a) deverá, no período de 13/09/2021 a 

19/09/2021, enviar currículo e um vídeo de apresentação de 60 (sessenta) segundos, 

gravado com o celular na horizontal para o e-mail: rh@claraamizade.org.br, colocando no 

assunto: Seleção Educador(a) Social de Teatro/2021.  

1.1. Os candidatos que não enviarem os dois itens (currículo e vídeo) ou enviar após o 

prazo não participarão do processo seletivo. 

2. DAS EXIGÊNCIAS DO CARGO: Ser graduado(a) em Bacharelado Interdisciplinar de Artes, 

Licenciatura ou Bacharelado em Teatro, ter experiência comprovada de no mínimo seis (06) 

meses em atividades inerentes à função, conhecimento de informática, redação própria e 

capacidade de sistematização de ideias e propostas, habilidade de acolhimento, bom 

relacionamento interpessoal, saber trabalhar em equipe, ser proativo, organizado, dinâmico, 

comunicativo, ter capacidade de liderança. Ter experiência com o Terceiro Setor será um 

diferencial. 

3. DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES: Elaborar planos de aulas, planejar e ministrar, 

para crianças, adolescentes e jovens, aulas de teatro que abordem a história do teatro, 

introdução às técnicas de teatro, conscientização e expressão corporal, voz, performance, 

improvisação, conceitos básicos de figurino e maquiagem; contribuir com a elaboração das 

apostilas, dando ênfase a arte/educação; conhecer o Projeto Político Pedagógico da instituição; 

participar das reuniões semanais com educadores e equipe de coordenação; acompanhar as 

presenças dos educandos; aplicar atividades práticas e teóricas de teatro potencializando o 

aprendizado de cada educando; favorecendo a expressão pessoal e artística; desenvolver 

atividades lúdicas estimulando a integração individual e comunitária; contribuir com a 

organização e desenvolvimento de temas sobre a formação humana e cidadã; contribuir com 

apresentação teatrais nos eventos organizados pela Associação; auxiliar na organização e 

participação dos passeios culturais; favorecer avaliações participativas; manter organizado o 

ambiente do curso, o material de trabalho e figurinos; desenvolver projetos pedagógicos de 

caráter interdisciplinar: teatro, dança, artesanato e leitura; incentivar e participar com os 

educandos(as) dos cursos, oficinas e/ou seminários, promovidos por outras instituições; 

fomentar rodas de conversas com temas que envolvam o cotidiano do aluno; potencializar o 

senso estético teatral do educando e de toda turma, por meio de um trabalho empírico 

(experiência e observação); estudar e ensinar junto com os educandos as diferentes linguagens 

pertinentes a arte teatral; acompanhar o desempenho dos educandos e elaborar relatórios de 

atividades.  

4. DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO: Contrato de trabalho regido pela CLT, com carga horária de 

40h semanais, salário: R$1.521,67 por mês, vale transporte, plano odontológico, seguro de vida 

e alimentação na associação. 


