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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2017 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PARTICIPANTES PARA OS CURSOS 

DO PROJETO CULTURA NATIVA 
 

“O projeto tem apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de 

Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia”. 
 

 

O INSTITUTO MÃE TERRA (IMT), com apoio financeiro do GOVERNO DO ESTADO, através do Fundo de 

Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia, TORNA PÚBLICA a abertura de EDITAL DE 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO para RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PARTICIPANTES 

PARA OS CURSOS DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO PROJETO CULTURA NATIVA, que tem por 

objetivo garantir a promoção e fortalecimento da cultura, através da realização de cursos em 05 (cinco) áreas 

prioritárias, contribuindo com a formação de atores e gestores culturais locais, no intuito de aprimorar as técnicas de 

gestão e produção no Território de Identidade Costa do Descobrimento. 

 

I. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE 

PARTICIPANTES PARA OS CURSOS DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO PROJETO 

CULTURA NATIVA, a ser realizado pelo Instituto Mãe Terra com apoio financeiro do Governo do Estado, 

através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia, objeto deste edital, destina-

se ao preenchimento total de 150 (cento e cinquenta) vagas para a Formação e Qualificação de Agentes e 

Gestores Culturais do Território Costa do Descobrimento através de cursos modulares para turmas de 25 

participantes, com cargas horárias de 40 ou 80 horas/cada, a saber: 1) Elaboração e financiamento de projetos 

culturais e criativos (80h); 2) Gestão e produção cultural (80h); 3) Gestão orçamentária, econômica e financeira de 

empreendimentos culturais e criativos (40h); 4) Diálogo, comunicação e marketing cultural (40h); e 5) Economia 

criativa e empreendedorismo cultural (80h). 

 

1.2 A seleção se dará por tempo determinado, publicada pelo Instituto Mãe Terra (IMT) por meio deste edital, 

podendo ser prorrogada a critério exclusivo do IMT.  

 

1.3 Para que seja efetuada a seleção do candidato junto ao IMT, ele deverá: 

 

1.3.1 Ser aprovado em todas as etapas do processo seletivo simplificado, na forma estabelecida neste edital; 

1.3.2 Possuir os requisitos obrigatórios exigidos para a formação, conforme item IV deste documento; 

1.3.3 Cumprir as determinações deste edital. 

 

1.4 A Comissão de Seleção deste processo seletivo será composta por 02 (dois) colaboradores designados pelo 

Instituto Mãe Terra (IMT), responsáveis por todas as etapas do processo seletivo objeto deste edital. 
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1.5 As informações prestadas no ato da inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo o IMT do 

direito de excluir do processo seletivo simplificado aquele que apresentar informações falsas. 

 

1.6 Os casos de inexatidão de informações, ainda que verificados posteriormente, importarão insubsistência da 

inscrição, nulidade de aprovação ou habilitação e perda dos direitos decorrentes, sem prejuízo das cominações 

legais aplicáveis.  

 

II. DOS CURSOS, DOS REQUISITOS, DAS VAGAS E DA CARGA HORÁRIA 
 

REQUISITOS 

OBRITATÓRIOS 

CURSOS 

OFERTADOS  
Nº DE VAGAS 

VAGAS 

RESERVA 

ESTIMATIVA DE 

CARGA HORÁRIA 

- Idade mínima de 16 anos.  

 

- Escolaridade mínima: 

alfabetizado (a) 

 

- Disponibilidade de, no mínimo, 

04 (horas) horas diárias para 

participação presencial (em dias e 

horários a definir). 

  

- Ser agente, gestor e/ou 

conselheiro (a) de cultura de um 

dos seguintes municípios: Porto 

Seguro, Santa Cruz Cabrália e 

Belmonte, com reconhecida 

atuação no território. 

 

- Ser possuidor/integrante de 

empreendimento cultural, seja ele 

uma iniciativa já apoiada e/ou 

consolidada, ou ainda o esboço 

de um projeto/ideia na área da 

cultura. 

Elaboração e 

financiamento de 

projetos culturais e 

criativos. 

25 (vinte e 

cinco) 
05 (cinco) 80 horas 

Gestão e produção 

cultural. 

25 (vinte e 

cinco) 
05 (cinco) 80 horas 

Gestão orçamentária, 

econômica e financeira 

de empreendimentos 

culturais e criativos. 

25 (vinte e 

cinco) 
05 (cinco) 40 horas 

Diálogo, comunicação e 

marketing cultural. 

25 (vinte e 

cinco) 
05 (cinco) 40 horas 

Economia criativa e 

empreendedorismo 

cultural. 

25 (vinte e 

cinco) 
05 (cinco) 80 horas 

TOTAL GERAL 
150 (cento e 

cinquenta) 

25 (vinte e 

cinco) 

320 horas 

(todos os 05 cursos) 

 

2.1 Serão oferecidas 150 (cento e cinquenta) vagas para os 03 Municípios (Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália e 

Belmonte), de ampla concorrência. Os selecionados deverão se encontrar 05 (cinco) vezes por semana 

(04horas/dia) com a equipe pedagógica do Instituto Mãe Terra até que se cumpra a carga horária prevista.   

 

2.2 Serão oferecidas 25 (vinte e cinco) vagas que serão destinadas à FORMAÇÃO DO CADASTRO RESERVA, 

para vagas que serão eventualmente disponibilizadas, a exclusivo critério do IMT.  
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2.3 Os candidatos poderão se habilitar e ser aprovados em, no máximo, 03 (três) cursos de formação, devendo 

indicar, no momento da inscrição on-line, sua 1ª, 2ª e 3ª opção.   

 

2.4 A jornada de formação será executada de acordo com a grade curricular, respeitando-se a carga horária prevista, 

nos turnos matutino, vespertino e/ou noturno, de segunda a sexta-feira ou aos finais de semana.  

 

2.5 Os candidatos aprovados acatarão a distribuição de carga horária de acordo com a grade curricular, sendo de sua 

inteira responsabilidade arcar com os custos de deslocamento até o local de realização dos encontros de formação 

- Centro de Cultura de Porto Seguro, localizado na Rua 15 de Novembro, s/nº - Pacatá, Porto Seguro/BA, CEP: 

45810-000, ou em outro local indicado pelo IMT, excepcionalmente. 

 

III – DOS OBJETIVOS E METODOLOGIA DOS CURSOS 

 

3.1 Objetivos Específicos: 

 

3.1.1 Elaboração e financiamento de projetos culturais e criativos (80h): Capacitar agentes e gestores culturais 

do Território de Identidade Costa do Descobrimento para a compreensão e aplicação dos diversos 

instrumentos de planejamento, acesso aos mecanismos de incentivo cultural e enquadramento de projetos no 

campo da cultura, com especial ênfase na articulação e integração entre instituições públicas dos três entes 

federativos e a sociedade civil. 

 

3.1.2 Gestão e produção cultural (80h): Capacitar agentes e gestores culturais do Território de Identidade Costa 

do Descobrimento para a compreensão e aplicação de instrumentos e ferramentas de gestão de políticas 

públicas e produção cultural. 

 

3.1.3 Gestão orçamentária, econômica e financeira de empreendimentos culturais e criativos (40h): Capacitar 

agentes e gestores culturais do Território de Identidade Costa do Descobrimento para a compreensão e 

aplicação dos princípios e aspectos financeiros e econômicos que dizem respeito aos projetos de cultura. 

 

3.1.4 Diálogo, comunicação e marketing cultural (40h): Capacitar agentes e gestores culturais do Território de 

Identidade Costa do Descobrimento para a compreensão e aplicação dos mecanismos e instrumentos de 

diálogo, comunicação e marketing voltados à promoção, distribuição e uso da cultura. 

 

3.1.5 Economia criativa e empreendedorismo cultural (80h): Capacitar agentes e gestores culturais do Território 

de Identidade Costa do Descobrimento para a compreensão e aplicação dos mecanismos e instrumentos de 

incentivo e estruturação socioeconômica de empreendimentos culturais e criativos. 

 

3.2 Objetivos Transversais: 

 
3.2.1  Capacitar agentes e gestores culturais para a compreensão da cultura como um direito em suas três dimensões 

(simbólica, cidadã e econômica), bem como nos princípios da organização federativa referentes às políticas 

públicas de cultura e o papel dos diferentes entes federativos e setores da sociedade civil. 

 



       

 

APOIO FINANCEIRO: 

 

4 

 

3.2.2  Capacitar agentes e gestores culturais para a compreensão da realidade sociocultural local e regional, de forma 

a reconhecer singularidades e potencialidades para o desenvolvimento de políticas públicas culturais 

específicas no território. 

 

3.2.3 Capacitar agentes e gestores culturais para a compreensão e valorização dos diferentes setores culturais e 

manifestações artísticas, de forma a reconhecer as articulações possíveis e necessárias para garantir o pleno 

exercício do pluralismo cultural. 

 

3.2.4 Capacitar agentes e gestores culturais para a compreensão e aplicação dos mecanismos e instrumentos de 

gestão compartilhada de projetos, observando as instâncias de consulta, participação e controle social 

existentes. 

 

3.3 Metodologia: 

 

3.3.1 Os cursos de formação e qualificação propostos, com diferentes cargas horárias e sobre temáticas específicas e 

prioritárias da política cultural baiana, trabalharão aspectos teóricos e ferramentas práticas da área, desde a 

elaboração, formatação e enquadramento do projeto, até sua captação e efetivo gerenciamento e avaliação.  

 

3.3.2 Os cursos serão modulares para turma de 25 participantes, com carga horária de 40h ou 80 horas/cada, tendo 

como público-alvo os gestores públicos de cultura e agentes culturais da sociedade civil, com reconhecida 

atuação na área cultural, sendo prioridade o atendimento aos conselheiros de cultura dos Municípios de Porto 

Seguro, Santa Cruz Cabrália e Belmonte. 

 

3.3.3 As aulas serão expositivas e interativas, a partir das dificuldades e demandas dos próprios participantes. Serão 

utilizados estudos de casos e discussão em grupos, aproveitando a experiência que cada um traz consigo no 

cotidiano da sua atuação.  

 

3.3.4 Serão utilizados recursos audiovisuais de apoio à didática, jogos e dinâmicas de grupo. O participante será 

incentivado a buscar soluções autônomas e sustentáveis para desenvolver seu próprio empreendimento 

cultural, seja ele uma iniciativa já apoiada e/ou consolidada, ou ainda um projeto/ideia. 

 

IV – DO PERFIL DO CANDIDATO 
 

4.1 Idade mínima de 16 anos 
 

4.2 Escolaridade mínima: alfabetizado (a) 
 

4.3 Ser agente, gestor e/ou conselheiro (a) de cultura de um dos seguintes municípios: Porto Seguro, Santa Cruz 

Cabrália e Belmonte, com reconhecida atuação no território. 
 

4.4 Ser possuidor/integrante de empreendimento cultural, seja ele uma iniciativa já apoiada e/ou consolidada, ou ainda 

o esboço de um projeto/ideia na área da cultura. 
 

4.5 Disponibilidade de, no mínimo, 04 (horas) horas diárias para participação presencial. 
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Contrapartida exigida ao candidato selecionado: 

 

4.5.1 Ter frequência mínima de 75% em todas as atividades de formação social; 

4.5.2 Apresentar bom desempenho nas avaliações de aprendizagem; 

4.5.3 Demonstrar comprometimento com a disseminação dos conhecimentos adquiridos; 

4.5.4 Participar de todas as etapas do processo de avaliação do Projeto; 

 

V. DAS INSCRIÇÕES 

5.1 As inscrições serão gratuitas e on-line, devendo ser realizadas no período de 03 a 21 de Abril de 2017, 

exclusivamente através do site www.maeterra.org.br  

 

5.2 A inscrição do candidato pressupõe sua aceitação às condições estabelecidas neste edital. 

 

5.3 As eventuais dúvidas deverão ser respondidas exclusivamente pelo Instituto Mãe Terra, localizado na Rua 07 de 

Setembro, nº 20, Centro, Porto Seguro/BA, CEP: 45.810-000, através dos telefones (73) 3268-5447 / 9 9990-5447, 

ou do E-mail: diretoria@maeterra.org.br. 

 

VI – DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO 

 

6.1 Este processo seletivo simplificado, objeto deste edital, compreenderá as seguintes etapas: 

 

1ª. Etapa – INSCRIÇÃO ON-LINE - Envio de Ficha de Inscrição através do site do Instituto Mãe Terra 

(www.maeterra.org.br), exclusivamente, no período de 03 a 21 de Abril de 2017. 
 

2ª. Etapa – ANÁLISE DO PERFIL DO CANDITADO – Análise detalhada das fichas de inscrição pela Comissão 

de Seleção (24 a 28/04/17), para verificar a adequação do candidato ao perfil exigido.  

 

6.2 Os resultados da seleção serão publicados exclusivamente no site www.maeterra.org.br até o dia 01 de 

Maio de 2017, assim como todos os atos do presente edital. 

 

 

VII - DOS RECURSOS 

 

7.1 Não caberão recursos quanto ao resultado final da seleção. 

 

 

VIII - DA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS 

 

8.1 A convocação dos candidatos selecionados será feita através de publicação no site do IMT; 

 

8.2 O participante selecionado iniciará suas atividades formativas conforme tabela abaixo. O não comparecimento do 

candidato tornará sem efeito o benefício da formação. 

 

http://www.maeterra.org.br/
http://www.maeterra.org.br/
http://www.maeterra.org.br/
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Curso 
Previsão de 

Realização 

Elaboração e financiamento de projetos culturais e criativos (80h)  08/05 a 02/06/2017 

Gestão e produção cultural (80h)  05/06 a 30/06/2017 

Gestão orçamentária, econômica e financeira de empreendimentos culturais e criativos (40h)  03/07 a 14/07/2017 

Diálogo, comunicação e marketing cultural (40h)  17/07 a 28/07/2017 

Economia criativa e empreendedorismo cultural (80h) 31/07 a 25/08/2017 

Nota: Conforme item 2.6, durante o prazo de validade deste processo seletivo, a exclusivo critério do IMT e de acordo com 

as necessidades, poderão ser alteradas as cargas horárias das disciplinas sem aviso prévio. 

 

IX - DISPOSIÇÕES E INSTRUÇÕES FINAIS 

 

9.1 É de responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados feitos pela 

equipe responsável por este processo seletivo; 

 

9.2 O não pronunciamento do candidato convocado, no prazo a ser estabelecido, implicará na perda do direito à 

formação, facultando à equipe de seleção a convocação do candidato classificado na ordem subsequente. 

 

9.3 Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção deste processo seletivo. 

 

 

Porto Seguro (BA), 28 de Março de 2017. 

 

 

 

INSTITUTO MÃE TERRA 

COMISSÃO DE SELEÇÃO 


