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Secretaria de Cultura de Santo André 
 

Chamamento Público Nº 003.05.2021 
 

1. Objeto: Formação de bancos de propostas de profissionais para exercer 
assessoria artístico-pedagógica na Escola Livre de Cinema e Vídeo (ELCV) 

1.1.  300 horas (15 horas semanais); 
1.2.  Valor bruto: R$ 60,00 / hora; 
1.3. Execução de agosto a dezembro de 2021; 

2. Dos requisitos para o exercício da função: 
2.1. Experiência comprovada em coordenação pedagógica de cursos de 
humanidades ou artes e experiência comprovada em produção 
audiovisual. 
2.2. Graduação ou Pós graduação em Artes, Ciências Humanas ou Sociais 
Aplicadas. 

3. Das atribuições: 
3.1. Atuar como gestor pedagógico, com competência para planejar, 
acompanhar e validar os processos de avaliação das experiencias e 
resultados recentes da Escola, bem como o desempenho de professores e 
alunos;  
3.2. Orientar o trabalho dos docentes, nas reuniões pedagógicas e no 
horário de trabalho coletivo, de modo a apoiar e subsidiar as atividades 
com as turmas, propiciando suporte pedagógico e formativo com 
proposição do formato de aulas e planejamento das atividades 
pedagógicas da escola, a ser aprovado pela Secretaria de Cultura (SC); 
3.3. Cooperar para integração das atividades da escola com os serviços 
prestados pela SC nos territórios da cidade e com outros projetos da SC; 
3.4. Avaliar quais práticas adotadas no meio digital durante o período de 
isolamento social devem ter continuidade após o retorno às atividades 
presenciais;  
3.5. Analisar com o corpo docente o conjunto das vídeo aulas produzidas 
em 2020 e construir proposta de cursos livres modulares disponíveis 
virtualmente;  
3.6. Colaborar nas tarefas necessárias para cumprimento das metas do 
Plano Municipal de Cultura, em especial: planejamento para integração 
dos processos formativos com as demais escolas mantidas pela SC;  
3.7. Elaborar o Regimento Interno e coordenar a formalização do 
Conselho Gestor da escola em conjunto com a SC para debate e validação 
junto à comunidade escolar;  
3.8. Elaborar o Sistema de Avaliação anual dos serviços públicos 
prestados pela ELCV. 
3.9. Analisar indicadores de frequência e de aprendizagem dos alunos, 
tanto da avaliação em processo externo, quanto das avaliações realizadas 
pelos respectivos docentes, de forma a promover ajustes contínuos das 
ações de apoio necessárias à aprendizagem; 
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4. Da seleção e forma de contratação: 

4.1 Análise de currículo e entrevista; 
4.2 Contratação realizada por representação de pessoa jurídica nos 
termos do inciso II do artigo 25 da Lei Federal 8.666/93; 

5. Da inscrição e documentos: 
 5.1 As inscrições serão aceitas entre os dias 18 e 28 de maio de 2021; 
 5.2 O candidato deverá preencher ficha de inscrição disponível no 
endereço eletrônico http://bit.ly/CoordPedagogicaELCV anexando 
obrigatoriamente: 

5.2.1. Currículo Completo; 
5.2.2. Texto em até três (3) páginas (tamanho A4) sobre sua visão 
dos desafios do ensino do audiovisual na atualidade e sobre o 
papel de uma escola pública mantida pelo município. 
Recomenda-se a utilização da fonte Arial, tamanho 12 e 
espaçamento simples. 
 

6. Disposições finais: 
6.1 Este chamamento tem como objeto a formação de banco de propostas 
de profissionais para exercer assessoria artístico-pedagógica não 
obrigando a SC a contratação das propostas recebidas. 
6.2 A contratação será regida pela legislação de contração pública em 
vigor;  
6.3 Casos omissos serão resolvidos pelo Departamento de Cultura. 
6.4 Dúvidas e informações através do e-mail gica.santoandre@gmail.com  
 

7.Anexos: 
7.1 Projetos Políticos Pedagógicos (PPP)das Escolas Livres de Santo 
André 
http://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/con_detalhe.asp?ID=151369
&vHistoryNovo=sim  

 

 
Santo André, em 18 de maio de 2021. 
 
Simone Zárate 
Secretaria de Cultura 
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