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PROCESSO SELETIVO DE EDUCADORES SOCIAIS PARA O PROGRAMA VIV-À-

RTE DA FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE CULTURA E CIDADANIA-FICC 

 

EDITAL Nº 006/2014 

 

O Diretor Presidente da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania - FICC, no 

uso das suas atribuições, conforme as condições estabelecidas no termo de Acordo de 

Cooperação, firmado entre a Prefeitura Municipal de Itabuna e a Fundação Itabunense 

de Cultura e Cidadania - FICC, Decreto nº 11.011, de 15 de outubro de 2014, torna 

pública a abertura de inscrições para o Processo Seletivo de Educadores Sociais para 

o Programa VIV-À-RTE, regido nos termos do disposto na Lei de Contratos 

administrativos de nº 8.666/93 e legislação correlata, não configurando contrato de 

prestação de serviço a administração pública contrato de trabalho. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O Programa VIV-À-RTE foi instituído pelo Prefeito Municipal, Claudevane Moreira Leite, 

através do Decreto nº 10.629, de 25 de setembro de 2013, alterado pelos Decretos nº 

10.634 de 30 de setembro e Decreto nº 11.011 de 15 de outubro de 2014, com os 

seguintes objetivos: 

I - Oferecer às crianças e aos adolescentes do município de Itabuna, atenção integral 

nos seus múltiplos aspectos bio-psico-social, empoderando-os para elaboração de 

projetos de vida saudáveis, em prol do fortalecimento de uma Cultura de Paz. 

II - Implantar programa de atenção integral às crianças e aos adolescentes do 

município, enquanto estratégia do programa Itabuna Uma Cidade de Paz. 

III - Minimizar índice de exposição dos jovens à violência, criminalidade, drogas e 

prostituição. 
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IV - Oferecer às crianças e aos adolescentes do município um atendimento integral de 

caráter transversal. 

V - Favorecer o despertar da autoestima, resiliência e protagonismo entre os sujeitos 

envolvidos. 

VI - Estimular a construção de projetos de vida saudáveis, sólidos e solidários entre o 

público ora em foco. 

VII - Oportunizar compreensão e uso da arte e do esporte enquanto mecanismos de 

transformação e inclusão social. 

VIII - Estimular efetivação de rede transversal de atenção ao adolescente. 

IX - Identificar e encaminhar novos talentos, oportunizando a profissionalização destes. 

X - Efetivar o anseio da gestão municipal de oferecer aos jovens do município de 

Itabuna uma vida com qualidade e possibilidades de pleno desenvolvimento. 

 

2. DO PROCESSO SELETIVO  

2.1. O processo seletivo destina-se a selecionar 150 Educadores Sociais, com 

habilidades nas modalidades de violão, dança, teatro, teclado, bateria, artesanato, 

voleibol, basquete, artes marciais, tênis de mesa, desenho, pintura, flauta, ballet, 

capoeira, futebol, e áreas afins, para atuação como bolsistas no programa VIV-À-RTE, 

na Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania – FICC, ficando os demais candidatos 

classificados, no cadastro de reserva e poderão ser convocados durante a execução do 

projeto conforme necessidade e disponibilidade orçamentária. 

2.2. O processo seletivo destina-se a selecionar 150 (cento e cinquenta) jovens e 

adultos, a partir de 18 anos, para atuação como bolsistas no programa VIV-À-RTE, na 

Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania – FICC, sendo 50 (cinquenta) vagas para 

atuação imediata e 100 (cem) para cadastro de reserva de vagas obedecendo a ordem 

classificatória dos candidatos.  

2.3. Das vagas disponibilizadas, 5% são destinadas à portadores de deficiências, 

cabendo citar que, não sendo preenchidas tais vagas estas serão imediatamente 

direcionadas aos demais candidatos inscritos. 
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2.4. O processo de Seleção do presente Edital consistirá de 02 (duas) fases: 

I - Primeira Fase – Habilitação – fase de natureza eliminatória que consistirá na 

análise da existência, validade e regularidade da documentação solicitada, descritas no 

item 6, deste Edital. 

a) O resultado da habilitação será publicado no Diário Oficial do Município, 

site:www.itabuna.ba.gov.br e no site:www.ficc.com.br; no dia 08 de janeiro de 2015; 

b) As inscrições habilitadas na primeira fase serão encaminhadas pela Comissão de 

Avaliação Técnica para efeito de comunicação e preparativos para a Segunda Fase. 

II – Segunda Fase – Análise de Currículo e Entrevistas – fase de natureza 

classificatória que consistirá na verificação da qualificação e experiência do(a) 

candidato(a) no tocante ao desenvolvimento humano e social, de sua localidade a qual 

se dará através de análise de experiência/participação em atividades comunitárias e 

entrevista; 

a) A Comissão de Avaliação Técnica atribuirá ao quesito experiência/participação em 

atividades comunitárias do(a) candidato(a) a nota máxima de 5 (cinco) pontos, devendo 

considerar ainda aspectos pertinentes à evolução escolar do(a) candidato(a) constante 

em seu histórico escolar e demais informações correlatas à sua candidatura; 

b) Será atribuída à entrevista a ser realizada com o(a) candidato(a) a nota máxima de 

15 (quinze) pontos, devendo ser considerados, para fins de pontuação, aspectos 

pertinentes à desenvoltura do(a) candidato(a), disponibilidade de tempo, perfil e 

histórico pertinente ao programa VIV-À-RTE, integração social, aptidão para atuar 

como Educador Social. 

2.5. A nota classificatória final dos candidatos corresponderá à soma aritmética das 

notas atribuídas às 02 (duas) fases de seleção, sejam elas: análise de currículo e 

entrevista, considerando-se desclassificado o(a) candidato(a) que não atingir a nota 

mínima de 10 (dez) pontos. 

2.6. Em caso de empate na nota final, no critério de desempate no processo 

classificatório da seleção, serão avaliados os seguintes pontos: 

a) O candidato que apresentar o Número de Identificação Social – NIS; 
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b) Em persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade, dentro do 

limite estabelecido neste Edital. 

 

3. DAS ATRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES DO EDUCADOR SOCIAL 

3.1. Os educadores sociais selecionados pelo presente edital comprometem-se a 

realizar com probidade e eficiência todas as ações estabelecidas, bem como 

representar seu Município e/ou Núcleo em atividades, reuniões e eventos para os quais 

forem convocados pela Coordenação do Projeto. 

3.2. Os educadores sociais deverão assumir uma postura ético–profissional diante de 

todas as atividades propostas pelo Termo de Cooperação Técnico-Financeiro, ao 

presente Edital, competindo-lhes, obrigatoriamente, a colaboração com a Comissão do 

Projeto na elaboração de relatórios a serem enviados para a Coordenação, bem como 

compromete-se a participar das reuniões de estudo e avaliação. 

3.3. O desempenho de cada educador social será acompanhado mediante a análise 

desses relatórios pela equipe de Supervisores e Coordenação do Programa. 

3.4. Em caso de substituição serão adotados, para fins de convocação, os critérios 

relativos às pontuações alcançadas nas avaliações realizadas de acordo com cadastro 

de reserva de vagas, as quais ficarão devidamente arquivadas junto a Fundação 

Itabunense de Cultura e Cidadania - FICC por todo o período de duração deste Edital. 

3.5. A Coordenação do Programa não está obrigada a reinserir o bolsista licenciado na 

equipe do projeto, o que só ocorrerá mediante a avaliação de desempenho do bolsista 

substituto. 

3.6. No decorrer das atividades a Coordenação do Programa e a Fundação Itabunense 

de Cultura e Cidadania - FICC poderão solicitar, a título de contrapartida do bolsista, 

sua participação em atividades e eventos de caráter cultural, educacional e social, 

promovidos pela Prefeitura Municipal em sua localidade, região ou no Estado, devendo 

ao final apresentar relatório escrito de sua experiência como Educador social e 

atividades desenvolvidas. 
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3.7. Os candidatos aprovados no processo seletivo para Formação Educadores Sociais 

do VIV-À-RTE serão bolsistas da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania - FICC 

por tempo determinado de 10 (oito) meses, numa carga horária semanal de 20 (vinte) 

horas, o que não caracteriza vínculo empregatício com os órgãos envolvidos no 

programa. A concessão de bolsas seguirá a legislação específica. 

3.8. Os candidatos aprovados no processo seletivo serão acompanhados diretamente 

por equipe de supervisores e coordenadores, estando em permanente processo de 

formação e orientação. 

 

4. DA REMUNERAÇÃO 

4.1. Aos EDUCADORES SOCIAS selecionados será concedida uma bolsa VIV-À-RTE 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais. 

4.2. A Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania - FICC, em conformidade com o 

Programa VIV-À-RTE, fica responsável pelo pagamento da bolsa, orientando os 

candidatos selecionados como proceder para abertura da conta bancária, para 

recebimento da aludida bolsa. 

4.3. Não estão computados no valor mensal da bolsa, taxas de manutenção de conta 

bancária. 

4.4. As despesas com transporte, moradia e alimentação, durante o processo seletivo e 

execução do programa, serão custeadas pelo próprio bolsista. 

4.5. O valor total disponível para cobrir as despesas oriundas do presente Edital será 

de R$ 320.000,00 (Trezentos e vinte mil reais), reservados na: 

Unidade Orçamentária: FUNDAÇÃO ITABUNENESE DE CULTURA E CIDADANIA. 

Programa/Atividade: PROGRAMA VIV-À-RTE. 

Elemento de Despesa: 339036 OUTROS SERVS. DE TERCEIROS–PESSOA FISICA. 

Fonte de Recurso: 50. 

4.6. O valor da bolsa poderá ser aditivado, nos limites estabelecidos pela Lei 8.666/93, 

mediante aumento justificado da demanda, no atendimento do interesse público. 
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5. DO PERÍODO DE VIGÊNCIA 

A bolsa VIV-À-RTE, dos EDUCADORES SOCIAS terá duração de 10 (dez) meses, 

permitida uma prorrogação por igual período, mediante a comprovação de 

aproveitamento do bolsista e da necessidade de mais esse período por parecer técnico 

da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania - FICC e Coordenação do Programa, 

bem como da disponibilidade orçamentária para continuidade do programa. 

 

6. DAS INSCRIÇÕES 

PERÍODO: 09 à 19 de dezembro de 2014 

HORÁRIO: De segunda a sexta-feira, das 9h às 12h; das 14:00 às 16h. 

LOCAL: Sede da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania - FICC, localizada à 

Praça Laura Conceição, 339 – Centro, CEP 45.600.116 

PÚBLICO ALVO: Pessoas físicas, maiores de 18 anos, que possuam residência fixa 

no município de Itabuna-Ba, quem preencham aos seguintes requisitos: 

a) Ser brasileiro(a), nato(a) ou naturalizado(a); 

b) Comprovar através de documentos válidos, residência fixa; 

c) Comprovar seu Registro no Cadastro Único do Governo Federal com apresentação 

do Número de Identificação Social – NIS do Programa Bolsa Família, se houver; 

d) Possuir habilidades para desenvolver prática nas áreas esportiva e/ou artística. 

e) Ter pelo menos, ensino fundamental completo, exceto aqueles candidatos com 

idade superior a 35 anos com comprovada atuação na área sociocultural. 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: 

a) Ficha de Inscrição - devidamente preenchida e assinada pelo candidato (anexo) 

b) Cópia da Carteira de Identidade; 

c) Cópia do CPF; 

d) Cópia do Certificado de Reservista (sexo masculino); 

e) Cópia do Título de Eleitor com comprovante da última votação; 

f) Cópia do comprovante de endereço; 

g) Comprovante de experiência/participação em Atividades Comunitárias; 
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h) Comprovante de registro do (a) candidato (a) ou de sua família no Cadastro Único 

do Governo Federal (Número de Identificação Social – NIS), se houver; 

g) Foto 3 x 4. 

h) Histórico Escolar expedido por entidade reconhecida 

 

6.1. Não será exigida comprovação certificada de titulação como educador social. 

6.2. Só poderão concorrer neste edital, pessoas físicas que atendam as disposições 

aqui estabelecidas. 

6.3. Para fins de comprovação de endereço serão aceitos contas de água, luz, telefone, 

IPTU em nome do (a) candidato (a) ou de seus familiares. 

6.4. Caso o candidato não tenha como comprovar endereço, nos termos do item 

anterior, será aceita declaração de comprovação de domicílio emitida por autoridade ou 

servidor público que atue no município (diretor escolar, professor, delegado de polícia, 

médico, e outros). 

6.5. Não haverá cobrança de taxa de inscrição. 

6.6. A inscrição do candidato implicará conhecimento prévio e aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar 

desconhecimento. 

6.7. Não podem participar do processo seletivo, sob pena de imediata inabilitação: 

servidores públicos; pessoas que estejam fazendo estágio regular ou tenham emprego, 

mesmo informal; pessoas que estejam com convênio a Fundação Itabunense de 

Cultura e Cidadania – FICC para a realização de outras atividades. 

 

7. DOS RESULTADOS 

7.1. O resultado final dos candidatos classificados, bem como a indicação dos 

suplentes, será publicado no Diário Oficial do Munícipio e nos sites 

www.itabuna.ba.gov.br e www.ficc.com.br. 

http://www.itabuna.ba.gov.br/
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7.2. Havendo desligamento de candidato (a) classificado(a), a Fundação Itabunense de 

Cultura e Cidadania - FICC, procederá à convocação dos candidatos seguintes na 

ordem classificatória até o preenchimento total das vagas. 

 

8. DOS PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO/RECURSOS 

8.1. Da decisão da Comissão de Avaliação Técnica cabe recurso, a ser endereçado 

para a própria Comissão no mesmo endereço de envio das inscrições, no prazo 

máximo de três (três) dias da divulgação do resultado que desclassificou o(a) 

candidato(a), para qualquer das etapas ou da classificação final; 

8.2. Os recursos a que se refere o item anterior serão decididos por meio de maioria 

simples; 

8.3. A Comissão de Avaliação Técnica terá prazo de até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis para se pronunciar quanto aos processos de recurso protocolados no prazo 

estipulado; 

8.4. É facultado à Comissão de Avaliação Técnica, promover ou determinar diligências 

destinadas à comprovação de informações ou documentos constantes das inscrições e 

nos pedidos de recurso ou em qualquer etapa do processo seletivo. 

8.5. Não haverá segunda chamada ou repetição de etapas, em nenhuma hipótese. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. O formulário da ficha de inscrição do presente edital está disponível na sede da 

Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania – FICC e nos site www.itabuna.ba.gov.br. 

e www.ficc.com.br. 

9.2. Para efeito deste edital compreende-se por: 

I - Coordenação do Projeto VIV-À-RTE: equipe composta por técnicos capacitados 

lotados na fundação Itabunense de Cultura e Cidadania. 

9.3. A inscrição do candidato implicará conhecimento das presentes instruções e a 

aceitação das condições do processo seletivo, tais como se acham estabelecidas neste 

Edital e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos, 

http://www.itabuna.ba.gov.br/
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comunicados e instruções específicas para realização do certame, acerca das quais 

não poderá alegar desconhecimento. 

9.4. O contrato terá validade de 10 (dez) meses, a contar da data da sua assinatura 

podendo ser prorrogado uma vez, por igual período. 

9.5. A aprovação e classificação do processo Seletivo geram para o candidato apenas 

expectativa de direito à contratação. 

9.6. A Fundação reserva-se o direito de proceder às contratações em número que 

atenda ao interesse e às necessidades do programa, de acordo com disponibilidade 

orçamentária e o número de vagas existentes. 

9.7. Não serão fornecidos atestados, declarações e/ou certificados relativos à 

habilitação, classificação ou notas de candidatos, valendo para tal fim a publicação do 

resultado final no Diário Oficial do Município. 

9.8. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, ou tornar sem efeito o Termo de 

Cooperação Técnico-Financeiro do candidato se constatadas fraudes ou simulação nas 

declarações, nos documentos, na inscrição ou na realização das atividades do estágio; 

assegurada ampla defesa. 

9.9. As despesas relativas à participação no Processo Seletivo e a apresentação para a 

assinatura do Termo de Cooperação Técnico-Financeiro e exercício correrão a 

expensas do próprio candidato. 

9.10. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 

acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, 

circunstância que será comunicada em Edital ou aviso a ser publicado. 

9.11. Em caso de inadequação do bolsista ao cumprimento pactuado no contrato a 

bolsa poderá ser cancelada a qualquer momento e o bolsista será substituído por outro 

do cadastro de reserva. 

9.12. Os casos omissos serão resolvidos pela Fundação Itabunense de Cultura e 

Cidadania - FICC e Equipe de Coordenação do Programa. 

9.13. Dúvidas e informações referentes a este Edital poderão ser esclarecidas e/ou 

obtidas pelo telefone (73)3613-4915. 
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9.14-Fica eleito o Foro da Comarca de Itabuna Bahia, para dirimir questões oriundas do 

presente Processo Seletivo. 

9.15- Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

Itabuna, Bahia, 05 de dezembro de 2014. 

 

 

 

ROBERTO JOSÉ DA SILVA 

Diretor Presidente da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania - FICC 

 



                      

                                                             

 

FICHA DE INSCRIÇÃO – PROCESSO SELETIVO PARA EDUCADORES SOCIAIS DO PROGRAMA  

VIV-À RTE EDITAL Nº 006/2014 

Nome Completo:                                                                                                             

Data de Nascimento:       /       /  Sexo:   (   ) Feminino      (   ) Masculino 

RG:  Órgão Expedidor: CPF 

Endereço Residencial:  

                                   CEP: Bairro: 

Cidade: DDD: Telefone:  Celular: 

E-mail:  

Escolaridade:  

(  ) Ensino Fundamental     (  ) Completo     (  ) Incompleto      (  ) Cursando ____________________________ 

(  ) Ensino Médio               (  ) Completo     (  ) Incompleto      (  ) Cursando ____________________________ 

(  ) Curso Técnico              (  ) Completo     (  ) Incompleto      (  ) Cursando ____________________________ 

(  ) Graduação                   (  ) Completo     (  ) Incompleto      (  ) Cursando  ___________________________ 

(  ) Pós-Graduação            (  ) Completo     (  ) Incompleto      (  ) Cursando  ___________________________  

 Documentos apresentados: 

(  ) Cópia de Documento de Identidade com foto                                        (  ) Cópia do CPF                                                          

(  ) Cópia do Comprovante de residência (água, energia, etc.)                   (  ) Foto 3X4 

(  ) Comprovante de Cadastro único da União – NIS (se houver)               (  ) Cópia do Histórico Escolar 

(  ) Outros (certificados ou declarações- descreva): _______________________________________________ 

 

Tempo em que reside no bairro informado: _____________________________________ 

 

Área de Interesse:  

(   ) Artes:_____________________________________________ 

(   ) Esportes:__________________________________________ 

  

Sugestão de Local:                                                                        Turno disponível: 

                                    

                                       ________________________________       _____/______/_____ 

Assinatura do candidato                           Data 

............................................................................................................................................................... 

 

Comprovante de Inscrição – PROCESSO SELETIVO PARA EDUCADORES SOCIAIS DO PROGRAMA VIV-À-RTE 

EDITAL Nº 006/2014 

 

Nome: _________________________________________________________Data: _____/______/_____ 

Visto da Coordenação __________________________________________________________________ 
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TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 

 

 

 

 

EU, ____________________________________, RG nº_____________, candidato(a) à uma vaga 

como EDUCADOR SOCIAL no processo seletivo do PRORAMA VIV-À-RTE, da Fundação 

Itabunense de Cultura e Cidadania - FICC, conforme as atribuições e obrigações da função 

dispostas no Edital nº 006/2014, especialmente nos itens 6.6 e 9.3, estou ciente, caso seja 

aprovado(a), do meu compromisso com a realização das ações propostas no Programa e dos 

mecanismos para realizá-las, como o cumprimento da carga horária de 20 horas semanais, das quais 

me impedem assumir atividades paralelas ou estágios que comprometam esta disponibilidade; a 

responsabilidade por minha parte da captação de 50 adolescentes que participarão das ações do meu 

trabalho e do meu esforço para que não ocorra evasão; a aplicação e vivência de temas transversais 

que sejam pertinentes à formação da cidadania e do caráter dos jovens que estarão sob minha 

responsabilidade; a postura comprometida com a ética e a cidadania de acordo com a proposta do 

Programa e da Gestão Municipal. 

 

 

Itabuna(Ba), ______ de __________________ de 201____. 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do candidato 
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