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PROCESSO SELETIVO PARA: 

COORDENADOR(A) PEDAGÓGICO(A) – GURI SANTA MARCELINA 

A Santa Marcelina Cultura, Organização Social de Cultura responsável pela gestão do Programa Guri, no 
uso de suas atribuições legais, torna pública a realização do Processo Seletivo para contratação de 
Coordenador (a) Pedagógico(a) do Programa Guri, para atuar na Capital e Grande São Paulo. 

Requisitos necessários para a vaga: 
Boa comunicação verbal e escrita em português, bom relacionamento interpessoal, organização, liderança 

e pró-atividade são habilidades profissionais e pessoais igualmente necessárias. 

São desejáveis os seguintes conhecimentos adicionais:  

Proficiência em língua inglesa (e/ou outro idioma);  

Ensino Superior completo na área musical; 

Gestão de: projetos, pessoas e conflitos;  

Planejamento estratégico;  

Informática (pacote Office) 

Didática musical; 

Experiência como instrumentista/cantor ou regente/professor. 

Atribuições do cargo 
A função exige formação superior na área musical, além de experiência em ensino e/ou coordenação 
pedagógica em programas de educação musical e inclusão sociocultural ou em exercício de cargos 
similares ou atividades correlatas com os segmentos infância, adolescência, juventude; processos 
administrativos acadêmicos e participação em atividades extracurriculares e cursos de aprimoramento. 

Vaga regime CLT; 
Carga horária de 44 horas semanais, sendo: de 2ª a 5ª das 08h às 18h e 6ª feira das 08h às 17h (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 6 (seis) etapas, todas de caráter eliminatório, sendo elas:  

1ª – Análise de currículo; 

2ª – Avaliação de conhecimentos musicais: execução de peça de livre escolha ao instrumento ou canto; 
dinâmicas pedagógico-musicais coletivas;  

3ª – Produção de texto a partir de tema proposto; 

4ª – Dinâmica em grupo;  

5ª – Entrevista pessoal com a gestão e coordenação sociopedagógica do Guri;  

6ª – Entrevista pessoal com a diretoria do Programa.  

 
Os profissionais interessados deverão encaminhar seus currículos para o e-mail 
marcia.souza@santamarcelinacultura.org.br, até o dia 12 de março de 2018.  

As etapas presenciais serão realizadas entre os dias 19 e 23 de março de 2018. 
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