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ERRATA AO EDITAL 08/2020

Edital de Seleção Pública de Profissionais para atuar em projetos de
extensão junto à Associação de Artesãs de Esteio e à Associação da
Cultura Hip Hop de Esteio

4. DAS VAGAS

Onde se lê:

4.1. Os recursos destinados aos projetos de extensão especificados nesse edital
estão distribuídos para remuneração de atuação nas funções descritas no
quadro a seguir e detalhadas nos Anexos I e II:
Quantidade

Profissional

Valor Pago

Periodicidade de

Credenciado
03

Instrutor(a) Externo(a)

pagamento
R$ 75,00* a hora

mensal

*sobre esses valores incidirá desconto de 11%, referente ao recolhimento do INSS.

Leia-se:

4.1. Os recursos destinados aos projetos de extensão especificados nesse edital
estão distribuídos para remuneração de atuação nas funções descritas no
quadro a seguir e detalhadas nos Anexos I e II:
Quantidade

Profissional

Valor Pago

Periodicidade de

Credenciado
05

Instrutor(a) Externo(a)

pagamento
R$ 75,00* a hora

*sobre esses valores incidirá desconto de 11%, referente ao recolhimento do INSS.

mensal
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Anexo II - Descrição de funções para atuação no Projeto de Extensão
“Oficinas 5 Elementos do Hip Hop Online - ACHE”

Onde se lê:

Orientação geral: selecionadas(os) para as seguintes funções vão atuar, de
acordo com suas especificidades (tabela a seguir), em apoio ao aprimoramento
de habilidades, técnicas e conhecimentos da Associação da Cultura Hip Hop de
Esteio com vistas ao desenvolvimento dos Cursos de Hip Hop Online.
As atividades serão realizadas por intermédio de Tecnologias de Comunicação
e Informação, a maior parte em formato online (ao vivo), sendo que o
provisionamento dos equipamentos e serviços necessários para tais (como
computador, telefone, câmera, serviço de internet) se dará por conta das(os)
candidatas(os).
Públicos com os quais as(os) selecionadas(os) irão atuar: pessoas
interessadas na Cultura Hip Hop.
Requisitos necessários para cada vaga:
Função: Instrutor(a) Externo(a) para ministrar curso de MC
Tempo: 40h (10 horas de planejamento + 16 horas de aula + 14 horas de produção áudio
visual)
Requisitos
Resumo de atividades
Experiência profissional comprovada Levantar
conhecimentos
prévios
das(os)
em aulas de MC.
participantes sobre o assunto;
Preferencialmente com experiência - Desenvolver o planejamento geral do curso e os
em atividades ligadas movimentos planos de aulas;
sociais
- Ministrar aulas por vídeo conferência, em formato
online (na maior parte das aulas ao vivo);
- Produzir vídeoaulas de 15 minutos;
- Disponibilizar a gravação das aulas para o projeto
de extensão/Associação da Cultura Hip Hop de
Esteio;
- Instigar os participantes a desenvolverem atividades
práticas com MC;
- Avaliar, em conjunto com o público a ser capacitado,
a efetividade das aulas.

Leia-se:

Orientação geral: selecionadas(os) para as seguintes funções vão atuar, de
acordo com suas especificidades (tabela a seguir), em apoio ao aprimoramento
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de habilidades, técnicas e conhecimentos da Associação da Cultura Hip Hop de
Esteio com vistas ao desenvolvimento dos Cursos de Hip Hop Online.
As atividades serão realizadas por intermédio de Tecnologias de Comunicação
e Informação, a maior parte em formato online (ao vivo), sendo que o
provisionamento dos equipamentos e serviços necessários para tais (como
computador, telefone, câmera, serviço de internet) se dará por conta das(os)
candidatas(os).
Públicos com os quais as(os) selecionadas(os) irão atuar: pessoas
interessadas na Cultura Hip Hop.
Requisitos necessários para cada vaga:
Função: Instrutor(a) Externo(a) para ministrar curso de MC
Tempo: 40h (10 horas de planejamento + 16 horas de aula + 14 horas de produção áudio
visual)
Requisitos
Resumo de atividades
Experiência profissional comprovada Levantar
conhecimentos
prévios
das(os)
em aulas de MC.
participantes sobre o assunto;
Preferencialmente com experiência - Desenvolver o planejamento geral do curso e os
em atividades ligadas movimentos planos de aulas;
sociais
- Ministrar aulas por vídeo conferência, em formato
online (na maior parte das aulas ao vivo);
- Produzir vídeoaulas de 15 minutos;
- Disponibilizar a gravação das aulas para o projeto
de extensão/Associação da Cultura Hip Hop de
Esteio;
- Instigar os participantes a desenvolverem atividades
práticas com MC;
- Avaliar, em conjunto com o público a ser capacitado,
a efetividade das aulas.
Função: Instrutor(a) Externo(a) para Lives (2 livers)
Tempo: 19h (10 horas de planejamento + 9 horas de Live)
Requisitos
Resumo de atividades
Experiência profissional comprovada - Desenvolver o planejamento das Lives;
em
planejamento
de
Lives Disponibilizar
a
gravação
das
Lives
relacionadas à Cultura Hip Hop. extensão/Associação da Cultura Hip Hop de Esteio.
Preferencialmente com experiência - Produção áudiovisual online.
em atividades ligadas a movimentos
sociais

Sapucaia do Sul, 12 de novembro de 2020.

