
ASSOCIAÇÃO PRÓ-DANÇA 

SÃO PAULO ESCOLA DE DANÇA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 

TÉCNICOS EDUCACIONAIS 

 

Cronograma: 

 

Período de inscrição online  24/03/2023 a 29/03/2023 (ONLINE) 

https://educlick.com.br/ps-tecnicos-

educacionais/ 

Divulgação no site dos profissionais 

selecionados após análise para entrevista: 

03/04/2023 

Período de entrevistas dos profissionais 

selecionados: 

05/04 

entre 8h e 17h de modo presencial. 

Divulgação do resultado: 11/04/2023 

 

Período de contratação 11/04/2023 a 18/04/2023 

Início das atividades: 06/05/2023 

 

A Associação Pró-Dança – APD, associação de direito privado qualificada como 

Organização Social de Cultura nos termos da Lei Complementar Estadual 846/1998, torna 

pública a abertura de inscrições para contratação de profissionais para dar suporte técnico 

educacional para os cursos de Extensão Cultural da São Paulo Escola de Dança – Centro 

de Formação em Artes Coreográficas, equipamento cultural criado pelo Decreto nº. 

66.412/2021 e gerido pela APD no âmbito do Contrato de Gestão nº. 05/2021. 

 

1.Objeto 

 

1.1. O processo seletivo tem por objeto a seleção de 2 (dois) profissionais como técnicos 

educacionais, por intermédio de pessoa jurídica, sob o regime civil de prestação de 

serviços, para dar suporte aos Cursos da Extensão Cultural, promovidos aos finais de 

semana pela São Paulo Escola de Dança. 

 

1.2. Este processo é regido pelo “Regulamento para Seleção e Contratação de Obras e 

Serviços, Compras e Alienações” da APD, disponível no site 

www.spescoladedanca.org.br e publicado no Diário Oficial do Estado de 25/10/2019. 

 

2. Perfil e qualificações mínimas desejadas: 

 

2.1. O perfil de candidato(a) desejado(a) para a vaga é de profissional formado(a) ou 

estudante nas áreas de pedagogia, arte e cultura, administração e produção cultural, aptos 

a prestar assistência às atividades de ensino e orientação, executando estas atividades, 

para assegurar a regularidade do desenvolvimento do processo educativo dos Cursos de 

Extensão Cultural da São Paulo Escola de Dança.  

 

https://educlick.com.br/ps-tecnicos-educacionais/
https://educlick.com.br/ps-tecnicos-educacionais/


2.2. As qualificações mínimas desejadas são as seguintes: 

Escolaridade: Ensino médio completo. 

Experiência: Mínimo de 6 meses na área. 

Formação / Conhecimentos complementares: Pacote Office 

 

3. Dias e horários da prestação dos serviços 

 

3.1. A carga horária será disposta da seguinte maneira: 

20 (vinte) dias  

Cada dia terá: 10 (dez) horas de trabalho 

Dias da semana: sábados e domingos 

Horário: 08h às 19h com intervalo de uma hora de almoço 

Período total da prestação de serviço: 06 a 28 de maio – 03 a 25 de junho - 2 a 30 de 

setembro de 2023 

Local: São Paulo São Paulo Escola de Dança – Centro de Formação em Artes 

Coreográficas, situada na R. Mauá, 51 • 3º andar • Luz • São Paulo. 

 

1º Dia 06/05 08h às 19h Sábado 

2º Dia 13/05 08h às 19h Sábado 

3º Dia 14/05 08h às 19h Domingo 

4º Dia 20/05 08h às 19h Sábado 

5º Dia 21/05 08h às 19h Domingo 

6º Dia 27/05 08h às 19h Sábado 

7º Dia 28/05 08h às 19h Domingo 

8º Dia 03/06 08h às 19h Sábado 

9º Dia 04/06 08h às 19h Domingo 

10º Dia 17/06 08h às 19h Sábado 

11º Dia 18/06 08h às 19h Domingo 

12º Dia 24/06 08h às 19h Sábado 

13º Dia 25/06 08h às 19h Domingo 

14º Dia 02/09 08h às 19h Sábado 

15º Dia 03/09 08h às 19h Domingo 

16º Dia 16/09 08h às 19h Sábado 

17º Dia 17/09 08h às 19h Domingo 

19º Dia 23/09 08h às 19h Sábado 



19º Dia 24/09 08h às 19h Domingo 

20º Dia 30/09 08h às 19h Sábado 

 

3.2. Os profissionais contratados iniciarão suas atividades a partir de 06 de maio de 2023, 

devendo participar anteriormente de uma reunião de planejamento de 2 (duas) horas, a 

ser agendada pela Coordenação de área dos Cursos Livres e de Extensão Cultural. 

 

3.4. Os profissionais selecionados terão como atividades principais: 

 

a) Preparar as salas para realização das aulas presenciais: montar e desmontar som, 

computador, data show, e demais necessidades. 

b) Recepcionar professores e estudantes presencialmente ou no ambiente online 

quando for o caso. 

c) Identificar e liberar a entrada de estudantes e professores às dependências da 

Escola no terceiro andar. 

d) Dar ar suporte aos professores e estudantes. 

e) Fazer chamada presencialmente e/ou online. 

f) Abrir e fechar salas presencialmente e/ou online. 

g) Monitorar aula online através da plataforma zoom. 

h) Quando a atividade for online mediar perguntas, responder chat, colocar vídeo e 

slides nas aulas/mesas de discussão online através da plataforma zoom. 

i) Gravar aulas/mesas de discussão online através da plataforma zoom. 

j) Responder dúvidas dos estudantes online e presencialmente. 

k) Orientar estudantes sobre informações pertinentes ao curso, como por exemplo 

porcentagem de frequência e envio de atestados.  

l) Acompanhar e orientar horários de entrada, almoço e saída de docentes e 

estudantes. 

m) Verificar limpeza de salas de aulas, corredores e banheiros. 

n) Atender ligações na recepção da escola, caso seja necessário. 

o) Estar em contato com responsáveis do dia pela produção, recepção, limpeza e 

portaria, garantindo o bom funcionamento dos cursos. 

p) Fazer impressão ou entrega de material didático-pedagógico, caso necessário. 

q) Orientar os estudantes quanto ao uso dos lockers e a guarda de materiais 

individuais.  

r) Repassar QRcode ou link de grupo de WhatsApp para estudantes. 

s) Verificar/solicitar aos responsáveis os materiais necessários tais como: 

ventiladores e barras, caixa de som, pulseiras de identificação, etc. 

t) Alimentar e disponibilizar materiais dos cursos na pasta do drive para estudantes 

e professores. 

u) Elaborar relatório diário das ocorrências e ações de cada um dos dias e enviar a 

coordenação via e-mail  

 

3.5. A carga horaria total da prestação de serviços de 220 (duzentas e vinte) horas para 

cada profissional, divididas em 20 dias de trabalho, sábados e domingos. Cada dia de 

prestação de serviço terá 10 (dez) horas de serviços e uma hora para refeição.  



 

4. Do regime de contratação 

 

4.1. O regime de contratação será a prestação de serviços por intermédio de pessoa 

jurídica, de acordo com o regime civil (arts. 593 a 609 do Código Civil), não se aplicando 

as disposições da Consolidações das Leis do Trabalho – CLT. Portanto, não haverá 

relação de emprego decorrente desta contratação, ou o pagamento de quaisquer outras 

vantagens ou benefícios além daqueles especificados neste instrumento. 

 

4.2. Os serviços deverão ser prestados de forma personalíssima por profissional indicado 

pela proponente (art. 129, Lei 11.196/05).  

 

4.3. A remuneração global, fixa e irreajustável para a prestação dos serviços será de R$ 

450,00 (quatrocentos e cinquenta) reais por dia para cada profissional contratado, 

somando um valor total de R$ 9.000,00 (nove mil) reais por profissional. Esse valor será 

pago em 3 (três) parcelas de: 

• 1ºparcela: R$ 2.700,00 – correspondente a 30% do valor, a serem pagos 30 de 

maio de 2023. 

• 2ºparcela: R$ 3.600,00 – correspondente a 40% do valor, a serem pagos 30 de 

junho de 2023. 

• 3ºparcela: R$ 2.700,00 – correspondente a 30% do valor, a serem pagos 30 de 

setembro de 2023. 

 

4.4. O valor indicado considera todos os custos diretos e indiretos, tais como tributos, 

encargos sociais e trabalhistas, taxas, contribuições parafiscais, materiais, equipamentos 

e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto dos serviços, os quais 

serão de exclusiva responsabilidade do proponente vencedor. O pagamento ocorrerá 

somente e após a emissão da nota fiscal e o respectivo ateste da coordenadora de que o 

serviço foi prestado. 

 

5. Condições de Participação 

 

5.1. Podem participar pessoas jurídicas com objeto social compatível com o objeto desta 

seleção e que atendam às condições estipuladas neste instrumento convocatório. 

 

5.2. Estudantes regularmente matriculados com empresa interveniente ou MEI. 

 

5.3. A participação importa ciência e concordância quanto às condições e especificações 

do processo de seleção. 

 

5.4. Não podem participar: 

a. pessoas jurídicas declaradas inidôneas para participar de seleções ou contratar com a 

APD ou com qualquer ente ou órgão público; 

b. pessoas jurídicas que tenham demonstrado incapacidade administrativa, financeira ou 

técnica ou má conduta ética na execução de contrato com a APD ou a qualquer tempo; 

c. pessoas jurídicas que estejam em processo de falência, em dissolução ou em 

liquidação; 

d. conselheiros, diretores e empregados da APD, assim como a pessoa jurídica da qual 

façam parte como sócio ou acionista com mais de 10% (dez por cento) do capital social 



votante ou controlador, administrador, responsável técnico ou subcontratado, salvo em 

favor da Associação a título gratuito. 

e. Cooperativas, seja qual for o ramo. 

 

6. Documentação exigida 

 

6.1. Os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos em cópia simples, por 

meio impresso ou digitalizado: 

 

6.1.1. Habilitação jurídica: 

a. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado, em vigor e registrado, 

acompanhado de documentos de eleição de seus diretores e/ou administradores, nos 

casos em que estes não constem do ato constitutivo; 

b. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

c. Comprovação de que o profissional indicado pertence ao seu quadro societário, ao 

quadro de empregados ou é representado pela pessoa jurídica interessada, mediante 

apresentação de contrato social, registro em carteira profissional ou declaração firmada 

pelo representante da pessoa jurídica proponente. 

 

6.1.2. Regularidade fiscal de pessoa jurídica: 

a. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, da sede ou domicílio do 

proponente, compatível com o objeto dos Serviços; 

b. Prova de regularidade para com a fazenda federal, estadual e municipal, por meio das 

seguintes certidões: 

i. Certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

ii. Certidão de quitação de tributos estaduais (ou certidão de não contribuinte, se for o 

caso), expedida pelo órgão competente do governo estadual da sede ou domicílio do 

proponente; 

iii. Certidão de quitação de tributos municipais, expedida pelo órgão competente da 

prefeitura municipal da sede ou domicílio do proponente; 

c. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço – FGTS; 

d. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 

6.1.3. Documentos do profissional indicado para a prestação dos serviços: 

a. Cédula de identidade (RG) e inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

b. Comprovante de residência; 

c. Comprovante de escolaridade; 

d. Currículo completo e atualizado de 2000 a 4000 caracteres; 

 

6.2. A ausência ou apresentação incompleta, incorreta, com rasuras ou com a validade 

expirada, de quaisquer documentos acarretará a inabilitação da proponente. Ao examinar 

as propostas e/ou a documentação, a APD poderá, a seu exclusivo critério e a qualquer 

momento do Processo de Seleção, solicitar esclarecimentos e documentos aos 

proponentes. 

 

7. Inscrições 

 

7.1. As inscrições para o Processo de Seleção deverão ser realizadas juntamente com os 

documentos pelo link: https://educlick.com.br/ps-tecnicos-educacionais/ 

https://educlick.com.br/ps-tecnicos-educacionais/


 
 

7.2. O prazo para inscrição encerra-se, impreterivelmente, às 23h59 (horário de Brasília) 

do dia 29/03/2023. 

 

8. Processamento da seleção 

 

8.1. A seleção será constituída de duas etapas: 

 

Etapa 1: Análise de CV do/a prestador/a de serviço vinculado à PJ, atestados que a 

proponente julgar pertinentes para comprovação de competência para as atividades 

pleiteadas.  

 

A lista das empresas selecionadas na “Etapa 1’será divulgada em 03 de abril, juntamente 

com a convocação das entrevistas. 

 

Etapa 2: Entrevista, em formato presencial e em grupo com a duração de 1 (uma) hora, 

em horário a ser agendado, no dia 05 de abril de 2023. 

 

8.2. Do resultado da seleção, incluindo habilitação e julgamento, não caberá́ recurso. 

 

8.3. Classificados os melhores perfis a partir da experiência apresentada no CV em 

relação ao descrito no item 2.3. deste edital, a documentação de habilitação da primeira 

classificada será examinada pela APD e, caso não existam irregularidades, tal proponente 

será declarado vencedor. Caso a referida documentação não atenda às exigências deste 

processo de seleção, a APD passará à análise da documentação de habilitação da segunda 

classificada, e assim sucessivamente, seguindo-se a ordem de classificação. 

 

9. Contrato 

 

9.1. O Contrato a ser firmado terá vigência pelo prazo de execução dos serviços. 

 

9.2. De acordo com a conveniência e/ou a necessidade da APD, os serviços contratados 

poderão ser acrescidos ou suprimidos em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato, ficando a contratada obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

inicialmente vigentes, os respectivos acréscimos ou supressões. 

 

10. Disposições gerais 

 

10.1. As informações dos processos de seleção, inclusive suas decisões, serão publicadas 

no site da São Paulo Escola de Dança. 

 

10.2. A APD poderá cancelar este Processo de Seleção, a qualquer tempo e em qualquer 

fase do certame, bem como optar pela contratação de apenas parte do objeto desta seleção, 

assim como recusar a participação ou a contratação de proponente que tenha demonstrado 

incapacidade administrativa, financeira ou técnica ou má conduta ética na execução de 

contrato anterior firmado com a APD, no transcorrer do presente Processo de Seleção, ou 

a qualquer tempo, sem que tais atos impliquem direito de reclamação, indenização ou 

reembolso de quem se entender prejudicado. 



 

10.3. Esclarecimentos acerca desta seleção poderão ser solicitados por escrito, via e-mail, 

para secretaria@spescoladedanca.org.br  em até 2 (dois) dias úteis antes do termo final 

de inscrição data de entrega das propostas, fazendo constar todos os dados do proponente, 

sendo as respostas divulgadas no site da São Paulo Escola de Dança – 

www.spescoladedanca.org.br. 

 

São Paulo, 24 de março de 2023. 

 

 

Inês Bogéa 

 Diretora Artística e Educacional  

São Paulo Escola de Dança 

 

mailto:secretaria@spescoladedanca.org.br
http://www.spescoladedanca.org.br/

