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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 04/16 PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO 
DETERMINADO DE ASSISTENTE DE ENSINO E PRODUÇÃO PARA A OFICINA DE DANÇA – BALÉ DA 
FUNDART 

   
O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA – FUNDART, no uso de 
suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 3.720 de 26 de dezembro de 
2013 e o previsto no Decreto Municipal nº 6.182, de 22/07/15, com fundamento no disposto no art. 
37, inciso IX, da Constituição Federal, na Lei Municipal nº 1012, de 18/12/1989, e considerando a 
necessidade temporária de interesse público de não interromper a prestação de serviços da Oficina 
de Dança – Balé da FundArt, TORNA PÚBLICO, que realizará o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO DE ASSISTENTE DE ENSINO E PRODUÇÃO  para o 
desempenho das atividades abaixo relacionadas, na sede da Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba, 
com formação de cadastro de reserva, pelo prazo de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado, por 
igual período, na forma e condições estabelecidas no presente edital.  
 
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
1.1. Os Assistentes de Ensino e Produção a serem contratados, por meio deste processo seletivo 
simplificado, prestarão serviços junto à Oficina de Dança – Balé da FundArt, sob a orientação e 
supervisão da arte-educadora responsável pela mesma.  
1.2. A Oficina de Dança – Balé da FundArt é uma oficina cultural do Programa de Oficinas Culturais 
“Arte Para Todos”, e atende mais de 290 (duzentos e noventa) arte-educandos que frequentam a 
mesma de acordo com a faixa etária e os níveis de aprendizagem, como seguem: I – PREPARATÓRIO 
1: atende crianças a partir de 6 anos de idade; II – PREPARATÓRIO 2: atende crianças entre 7 e 8 anos 
de idade; III – 1º ANO: atende crianças entre 9 a 10 anos de idade; IV – 2º ANO: atende crianças entre 
11 e 12 anos de idade; V – 3º ANO: atende crianças e adolescentes a partir de 13 anos de idade; VI – 
3º ANO – INICIAÇÃO:  atende crianças e adolescentes a partir de 13 anos de idade, em iniciação de 
aprendizagem; VII – INTERMEDIARIO: atende adolescentes e adultos a partir de 13 anos de idade, 
com estudos avançados. 
1.3. O contrato de trabalho será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com jornada 
de trabalho de 40 (quarenta) horas, de segunda-feira à sexta-feira, e terá duração de até 06 (seis) 
meses, contados a partir da assinatura do contrato de trabalho por prazo determinado, podendo ser 
prorrogado por igual período.  
 
2. DAS VAGAS  
2.1. Os candidatos que forem selecionados, mediante classificação, serão convocados de acordo 
com as necessidades da Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba para atender exclusivamente à 
necessidade temporária de excepcional interesse público, prestando serviços junto à Oficina de 
Dança – Balé da FundArt, conforme segue:  
 

Emprego Público Vagas Vencimento Pré-requisitos 
Assistente de Ensino 
e Produção 

3 R$ 880,00 (oitocentos e oitenta 
reais)  

Diploma ou Certificado de 
Curso de Ensino Médio ou 
Técnico nas áreas de Exatas, 
Humanas ou Biológicas, 
dentre outras e experiência 
em dança clássica, método 
Agripina Vaganova.  

 
3. DAS INSCRIÇÕES 
3.1. As inscrições para participar do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 04/16 para 
contratação por prazo determinado de assistente de ensino e produção para a Oficina de Dança – 
Balé da FundArt deverão ser realizadas no período de 11 a 15 de abril de 2016, mediante o 
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preenchimento da FICHA DE INSCRIÇÃO, bem como a entrega dos documentos relacionados no item 
4. DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS.    
3.2. O Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 04/16 para contratação por prazo determinado 
de assistente de ensino e produção para a Oficina de Dança – Balé da Fundart estará disponível na 
sede da Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba – Fundart, na Praça Nóbrega, nº 54, Centro, 
Ubatuba, SP, no horário das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a partir da data de publicação 
deste edital, mediante o pagamento de R$ 10,00 (dez reais) e no site da Fundação ( 
www.fundart.com.br),  na mesma data, gratuitamente.  
3.3. A inscrição é obrigatória, devendo ser efetuada em formulário específico, ANEXO I – FICHA 
DE INSCRIÇÃO, e poderá ser realizada no período supramencionado, no horário das 08h00 às 12h00  
e das 14h00 às 18h00, em dias úteis, na sede da  Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba, Praça 
Nóbrega nº 54, Centro, Ubatuba, SP, ou através dos Correios.  
3.4. Encerrado o prazo estabelecido no item 3.3.  e não sendo a mesma prorrogada, não serão 
aceitas outras inscrições sob nenhum pretexto, salvo em caso de inscrições encaminhadas pelo 
correio, com data de postagem dentro do prazo estabelecido, destacando ainda que a postagem 
deverá ser com AR (Aviso de Recebimento).    
3.5. Os candidatos, além dos documentos obrigatórios, que deverão ser apresentados no ato da 
inscrição, deverão atender ainda os seguintes requisitos:  
I – Ser brasileiro nato, naturalizado ou cidadão português a quem foi conferida igualdade de 
condições previstas na Constituição Federal ou, se estrangeiro, atender à legislação em vigor; 
II -  Ter idade de 18 (dezoito) anos completos até a data da audição, ou superior; 
III – Estar quite com as obrigações previstas na legislação eleitoral, e se no caso de sexo masculino, 
com as obrigações do serviço militar; 
IV – Não registrar antecedentes criminais impeditivos ao exercício da atividade pública; 
V – Não haver sofrido, no exercício de atividade pública, penalidades por atos incompatíveis com os 
princípios do serviço público; 
VI - Gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de deficiência incompatível com o 
exercício das funções atinentes ao emprego a que concorre, comprovada em exame médico a ser 
realizado.  
3.6. Somente serão aceitas as inscrições que apresentarem toda a documentação exigida, como 
descrito no item 4. DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS abaixo. Os candidatos que apresentarem 
inscrições com documentação incompleta serão desclassificados.  
3.7. É vedada a participação de pessoas que tenham vínculo de parentesco com os membros da 
Comissão de Avaliação do Processo Seletivo, bem como de empregados públicos da Fundação de 
Arte e Cultura de Ubatuba.  
 
4. DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS  
4.1. No ato da inscrição, os candidatos ou as candidatas deverão entregar a Ficha de Inscrição 
(ANEXO I), bem como os documentos obrigatórios, abaixo relacionados, em ENVELOPE LACRADO, de 
côr parda, à Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba, no endereço descrito no item 3. DAS 
INSCRIÇÕES, contendo etiqueta com as seguintes informações:  
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 04/16 
ASSISTENTE DE ENSINO E PRODUÇÃO 

NOME DO CANDIDATO:  
 
I – Fotocópia legível e simples do RG; 
II – Fotocópia legível e simples do CPF; 
III – Fotocópia legível e simples do comprovante de residência; 
IV – Fotocópia legível do Título de Eleitor; 
V – Fotocópia legível da Certidão de Reservista ou Dispensa de Incorporação; 
V – Curriculum Vitae e artístico atualizado com comprovação; 
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VI - Diploma ou certificado de conclusão de Curso Acadêmico em nível Superior, Médio ou Técnico, 
devendo apresentar somente o último grau concluído;  
X – Declaração de que não exerce atividade junto ao Poder Público (ANEXO II). 
    
5. DO CRONOGRAMA  
 

Nº ETAPAS/ DESCRIÇÃO DATAS 
01 Publicação do Edital  08/04/2016 
02 Período de inscrições e entrega de documentos 11 A 15/04/2016 
03 Publicação da Lista dos Inscritos 18/04/2016 
04 Audição para os candidatos, Avaliação e Classificação dos inscritos 19/04/2016 
05 Divulgação do Resultado PARCIAL (website) 20/04/2016 
06 Prazo para Recursos 21 e 22/04/2016 
07 Divulgação do Resultado FINAL (website) 27/04/2016 
08 Homologação do Processo Seletivo (jornal)  28/04/2016 
09 Prazo para Convocação  29/04/2016 
11 Prazo para contratação e perícia médica  02/05/2016 

 
6. DO PROCESSO SELETIVO 
6.1. As inscrições dos candidatos e candidatas do Processo Seletivo Simplificado para contratação 
por prazo determinado de assistente de ensino e produção para a Oficina de Dança – Balé da Fundart 
serão analisadas, de acordo com os critérios abaixo relacionados, pela Comissão de Avaliação do 
Processo Seletivo.  
6.2. A Comissão de Avaliação do Processo Seletivo será composta por 05 (cinco) membros, sendo 
02 (dois) membros indicados pelo Diretor Presidente da Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba, 
com notório conhecimento na área de dança, 02 (dois) membros indicados pelo Diretor Presidente 
da FundArt, desde que sejam empregados públicos da FundArt e 01 (um) membro que será a arte-
educadora responsável pela Oficina de Dança – Balé da FundArt.  
6.3. Os membros indicados pelo Diretor Presidente da FundArt para comporem a Comissão de 
Avaliação do Processo Seletivo, poderão receber ajuda de custo.  
6.4. No dia 18 de abril de 2016, será divulgado no website da FundArt: www.fundart.com.br, a lista 
de candidatos inscritos no processo seletivo simplificado.  
6.5. Após a divulgação da supramencionada lista de candidatos inscritos, será realizado no dia 19 
de Abril de 2016 a AUDIÇÃO e a AVALIAÇÃO e CLASSIFICAÇÃO dos candidatos pela Comissão de 
Avaliação do Processo Seletivo, como segue:  
 
I – DA AUDIÇÃO: 
a) A AUDIÇÃO ocorrerá no dia supramencionado, no horário das 09h às 13h, tanto para homens 
como para mulheres; 
b) Havendo necessidade, o horário da AUDIÇÃO poderá ser prorrogada até a finalização das 
avaliações, a critério da Comissão de Avaliação do Processo Seletivo;  
c) O não comparecimento do candidato ou candidata à AUDIÇÃO, no dia e horário previsto, os 
mesmos serão excluídos da avaliação e classificação;  
d) Os candidatos e candidatos serão avaliados pela Comissão de Avaliação do Processo Seletivo por 
de meio de apresentação de 1) uma aula técnica de dança clássica, 2) trechos de variação de 
repertório (Método Agripina Vaganova), e 3) improvisação;  
e) Os candidatos e candidatas deverão comparecer a AUDIÇÃO com a seguinte indumentária: 1) as 
mulheres deverão usar roupas confortáveis que não escondam o físico e sapatilha de meia ponta e 
ponta, 2) os homens deverão usar roupas confortáveis que não escondam o físico e sapatilha de 
meia ponta;  
f) A AUDIÇÃO tem caráter eliminatório;  
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g) Os candidatos e as candidatas inscritos deverão comparecer à AUDIÇÃO como no mínimo 30 
minutos de antecedência, munidos do documento de identidade, na sede da Fundação de Arte e 
Cultura de Ubatuba, na Praça Nóbrega, nº 54, Centro, nesta cidade; 
h) As apresentações dos candidatos e das candidatas durante a AUDIÇÃO deverão ser gravadas, para 
permitir a interposição de eventuais recursos e para garantir a transparência do respectivo certame; 
i) Os candidatos e as candidatas ao realizarem a AUDIÇÃO serão avaliados pela Comissão de 
Avaliação do Processo Seletivo de acordo com os critérios de Avaliação e Classificação. 
 
II – DA AVALIAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO: 
a) o resultado da AUDIÇÃO e da AVALIAÇÃO e CLASSIFICAÇÃO serão publicados como RESULTADO 
PARCIAL no dia 20 de abril de 2016; 
b) Os critérios da AVALIAÇÃO e CLASSIFICAÇÃO dos candidatos e das candidatas a serem seguidos 
pela Comissão de Avaliação do Processo Seletivo levarão em conta os critérios de avaliação da 
AUDIÇÃO e dos documentos apresentados, como segue: 
 

Nº Critérios de Avaliação Pontuação Máxima 
01 Audição – avaliação de uma aula técnica de dança clássica 15 
02 Audição – avaliação de trechos de variação de repertório 

(Método Agripina Vaganova) 
20 

03 Audição - avaliação de improvisação; 15 
04 Experiência com trabalhos sócio comunitários culturais  10 
05 Ensino Médio completo ou Técnico nas áreas de Exatas, Humanas 

ou Biológicas, dentre outras 
05 

04 Graduação na área de Cultura ou de Humanas cursando 10 
05 Participação em festivais de dança, balé, dentre outros 10 
06 Apresentação dos documentos obrigatórios (item 4.) 15 

TOTAL  100 
 
c) A Comissão de Avaliação do Processo Seletivo deverá eliminar os candidatos e candidatas que não 
obtiverem a nota final mínima de 50 (cinquenta) pontos e os que não atenderem a todas as 
exigências previstas neste edital;  
d) Após a eliminação dos candidatos e candidatas que não atingirem a pontuação mínima, a 
Comissão de Avaliação do Processo Seletivo classificará os demais candidatos em ordem decrescente 
de notas finais, ou seja, a somatória da pontuação concedida de acordo com os critérios de avaliação 
acima; 
e) Ocorrendo o empate na totalização de pontos na classificação, o desempate beneficiará o 
candidato que apresentar a maior pontuação na soma dos critérios de nº 01, 02 e 03;  
f) Permanecendo o empate, o desempate será decidido por voto entre os membros da Comissão de 
Avaliação do Processo Seletivo. 
 
7. DOS RECURSOS 
7.1. Após a divulgação do RESULTADO PARCIAL dos candidatos classificados no respectivo 
Processo Seletivo Simplificado terão prazo de até 02 (dois) dias, ou seja, os dias 21 e 22 de abril de 
2016, para apresentarem recursos, que serão encaminhados aos membros da Comissão de Avaliação 
do Processo Seletivo. 
7.2. Será admitido apenas um único recurso por candidato. 
7.3. O recurso apresentado fora do prazo supramencionado e/ou após o horário comercial, 
previsto no item 3.3., não será admitido.  
7.4. A interposição ou a apresentação de recurso pelo candidato não terá efeito suspensivo 
quanto a homologação do presente Processo Seletivo Simplificado.  
7.5. No dia 27 de abril de 2016 será divulgado o RESULTADO FINAL dos candidatos classificados 
no respectivo Processo Seletivo Simplificado.  



Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba 

 
 

7.6. A divulgação do RESULTADO PARCIAL e FINAL dos candidatos classificados no respectivo 
Processo Seletivo Simplificado serão disponibilizados no website da FundArt, www.fundart.com.br e 
na imprensa ou jornal Diário do Litoral do Norte.  
 
8.  DA HOMOLOGAÇÃO 
8.1. Após a divulgação do RESULTADO FINAL dos candidatos classificados no respectivo Processo 
Seletivo Simplificado, o mesmo será encaminhado para o Diretor Presidente da Fundação de Arte e 
Cultura de Ubatuba para a respectiva homologação e publicação que ocorrerá no dia 28 de abril de 
2016.  

 
9. DA CONVOCAÇÃO 
9.1. Após a publicação da homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado, os 
candidatos serão convocados de acordo com as necessidades da Fundação de Arte e Cultura de 
Ubatuba para realização da perícia médica e contratação.  
9.2. A convocação dos candidatos se dará de acordo com a ordem de classificação divulgada no 
RESULTADO FINAL dos candidatos classificados no respectivo Processo Seletivo Simplificado. 
9.3. O candidato classificado será convocado por e-mail ou por carta, com aviso de recebimento, 
devendo comparecer a partir do dia 02 de maio de 2016 e no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, 
na sede da Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba, como disposto no item 3. Para a apresentação de 
documentos e assinatura do contrato de trabalho (ANEXO III). 
9.4. O não atendimento a convocação no prazo previsto implicará na eliminação automática do 
candidato classificado, ficando autorizada a convocação dos demais classificados ou aprovados de 
acordo com a ordem de classificação.  
9.5. Havendo desistência ou desligamento dos convocados ou selecionados, os candidatos 
classificados poderão continuar a ser chamados, na ordem de classificação, até que se proceda a 
nova seleção.  
 
10. DA CONTRATAÇÃO 
10.1. A contratação dos candidatos obedecerá rigorosamente a ordem de classificação dos 
candidatos aprovados, por ordem decrescente por intermédio da somatória da pontuação dos 
critérios de avaliação previsto no item 6.5 deste edital.  
10.2. Caberá exclusivamente à Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba o direito de convocar os 
candidatos classificados, de acordo com o quantitativo previsto no item 2., bem como a conveniência 
e  a necessidade da Entidade Fundacional, respeitando a ordem de classificação dos candidatos, e o 
prazo de validade do respectivo certame.  
10.3. A classificação em ordem decrescente de somatória de pontuação no respectivo processo 
seletivo simplificado apresenta-se como expectativa de direito, ficando a concretização deste ato 
condicionada à observância das disposições legais pertinentes e do exclusive interesse e 
conveniência da Entidade Fundacional.  
10.4. A convocação para o preenchimento das vagas disponíveis poderão ser processadas mais de 
uma vez, mediante a publicação no jornal Diário do Litoral Norte e divulgado no website da FundArt, 
www.fundart.com.br.  
10.5. Por ocasião da contratação, o candidato deverá apresentar os documentos originais 
solicitados no item 4. para conferência, bem como os documentos abaixo descritos:  
I - Carteira de vacinação atualizada; 
II - Comprovante do PIS/PASEP; 
III - Atestado de Antecedentes Criminais; 
IV - Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
V – Declaração de quitação eleitoral ou comprovante de votação das últimas duas eleições; 
VI – 2 (duas) fotografias 3X4, coloridas e recentes. 
10.6.  A contratação se processará mediante a assinatura do contrato de trabalho (ANEXO III), 
devendo o interessado comparecer impreterivelmente no local, na data e no horário apontados no 
item 9. DA CONVOCAÇÃO, sob pena de caracterizar desistência tácita da vaga.  
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11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
11.1. O prazo de validado do Processo Seletivo Simplificado será de até 06 (seis) meses, contados a 
partir da publicação da homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da 
Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba.  
11.2. Ocorrendo a rescisão contratual antes do prazo estabelecido, por qualquer que seja o 
motivo, caberá exclusivamente à Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba o direito de convocar os 
demais candidatos classificados para o cumprimento do tempo restante do contrato de trabalho 
rescindido, ou em decorrência de vacância por desligamento, observado a ordem de classificação.  
11.3. Os candidatos inscritos autorizam a veiculação de seus nomes e imagens, bem como 
permitem à Prefeitura Municipal e a Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba, a critério próprio, sem 
incidência de quaisquer ônus, a utilização ou divulgação das imagens registradas durante o processo 
seletivo simplificado, em portfólios, banners, websites, televisão, revistas, jornais, outdoors, 
exposições e demais eventos institucionais, desde que estes usos não tenham finalidade comercial.  
11.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção de Avaliação e a Fundação de 
Arte e Cultura de Ubatuba. 
11.5. Fica eleito o foro da Comarca de Ubatuba/SP, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja para dirimir as dúvidas do presente Edital. 
 
12. DOS ANEXOS 
Anexo I – Ficha de Inscrição; 
Anexo II – Declaração de que não exerce atividade junto ao Poder Público; 
Anexo III – Pedido de Recurso 
Anexo III – Contrato de Trabalho por prazo determinado 
 
Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, expediu-se o presente do Edital de 
Processo Seletivo Simplificado nº 04/16 para contratação por prazo determinado de assistente de 
ensino e produção para a Oficina de Dança – Balé da FundArt 
 
Ubatuba, 08 de abril de 2016 
 
 
 
 
Juan José Blanco Prada 
Diretor Presidente 
Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba  
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ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 04/16 PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO DE 
ASSISTENTE DE ENSINO E PRODUÇÃO PARA A OFICINA DE DANÇA – BALÉ DA FUNDART 

 
 

Inscrição nº _____________/2016 
 
Nome: __________________________________________________________________________________ 
 
Endereço: ______________________________________________________________ Nº ______________ 
 
Bairro: _________________________________________ 
 
Cidade: ________________________________________ Estado: __________________________________ 
 
CEP.: _______________________________________________ 
 
PIS/NIT/INSS: ________________________________________ 
 
CI/RG: ______________________________________________ 
 
CPF: ________________________________________________ 
 
CTPS/ Nº/Série: _______________________________________ 
 
Telefone/Celular:______________________________________ 
 
Email/ web site: 
____________________________________________________________________________________ 
 
Curso Ensino Médio/ Técnico: ___________________________ 
 
Graduação: (     ) Completo    (    ) Incompleto    Área: ________________________________________________ 
 
 
(   )  O candidato ou candidata, no ato de inscrição, AUTORIZA a veiculação de seus nomes e imagens, bem 
como permite que a Fundação e a Prefeitura Municipal de Ubatuba, a critério próprio, sem incidência de 
quaisquer ônus, a utilização ou divulgação de suas imagens registradas durante o processo seletivo 
simplificado, em portfólios, banners, websites, televisão, revistas, jornais, outdoors, exposições e demais 
eventos institucionais, desde que estes usos não tenham finalidade comercia, como disposto no item 11.3 deste 
edital.  
 
(   ) DECLARO que estamos de acordo com o previsto neste Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 04/16 
para contratação por prazo determinado de assistente de ensino e produção para a Oficina de Dança – Balé da 
Fundart 
 
 
Ubatuba, ______ de _________________de 2016 

  

 

Assinatura do candidato   
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ANEXO II – DECLARAÇÃO 

 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 04/16 PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO DE 
ASSISTENTE DE ENSINO E PRODUÇÃO PARA A OFICINA DE DANÇA – BALÉ DA FUNDART 

 
 

Eu, ______________________________________________________________________________, 

CI/RG nº _______________________________, CPF/MF nº  _______________________________,  

DECLARO que não trabalho nem exerço atividade remunerada de qualquer espécie, permanente ou 

esporádica junto ao Poder Público Municipal, Estadual ou Federal.  

Declaro ainda estar ciente de que é crime, previsto no Código Penal, “Omitir, em documento público 

ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou 

diversa da que deveria ser escrita, com fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade 

sobre fato juridicamente relevante” (Art. 299)1. 

 
Ubatuba, ______ de _________________de 2016 

  

 

Assinatura do candidato   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 



Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba 

 
 

 
ANEXO III – PEDIDO DE RECURSO 

 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 04/16 PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO 
DETERMINADO DE ASSISTENTE DE ENSINO E PRODUÇÃO PARA A OFICINA DE DANÇA – BALÉ DA 
FUNDART 
 
 

A 

Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba – Fundart 

Comissão de Avaliação do Processo Seletivo 

 

 

(nome)     _________________________________________________________________________,  

CI/RG n° _____________________________, CPF/MF n° ___________________________________, 

residente e domiciliado na Av/Rua  _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________,

na cidade de _________________________________, vem por meio deste REQUERER a 

reconsideração/recurso sobre a decisão da Comissão de Avaliação do Processo Seletivo, em 

conformidade com o disposto no item 7. deste EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 

04/16 PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO DE ASSISTENTE DE ENSINO E PRODUÇÃO 

PARA A OFICINA DE DANÇA – BALÉ DA FUNDART, pelos motivos abaixo descritos:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Ubatuba, ______ de _________________de 2016 

  

 

Assinatura do candidato   
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ANEXO III – CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO 

 
CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO 

 
Por este contrato, que entre si fazem a FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA – FUNDART, 
fundação pública de personalidade jurídica privada, CNPJ nº 55.555.957/0001-96, com sede na Praça 
Nóbrega, nº 54, Centro, Ubatuba, SP, representada pelo seu Diretor Presidente  Juan José Blanco 
Prada, RG nº 8.873.277 SSP/SP, CPF nº 106.951.408-09, residente e domiciliado na Rua Martins 
Fontes, nº 683, Bairro do Itaguá, Ubatuba, SP, doravante simplesmente denominada FUNDART ou 
EMPREGADORA, e o(a)  Sr.(a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileira, qualificação civil, 
servidora pública, RG nº 99.999.999-9, SSP/SP, CPF nº 999.999.999-99, CTPS nº 99.999, SÉRIE 999/SP, 
residente e domiciliado na Rua XXXXXXXXXXXXXXXX, nº 999, Centro, CEP. 11680-000, nesta cidade de 
Ubatuba, doravante simplesmente denominado EMPREGADO PÚBLICO, firmam o presente trabalho 
por prazo determinado, em caráter transitório, cf. disposto no § 2º do art. 443 da CLT, e de acordo 
com o disposto no Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 04/16 para contratação por prazo 
determinado de assistente de ensino e produção para a Oficina de Dança – Balé da Fundart, 
mediante as seguintes condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – O EMPREGADO PÚBLICO trabalhará para a FUNDART, exercendo a função de 
Assistente de Ensino e Produção, com a remuneração de R$ 880,00 (Oitocentos e oitenta reais) por 
40 (quarenta) horas semanais, de segunda à sexta-feira. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento do salário será efetuado mensalmente, até o 5º dia útil do mês 
subsequente à prestação do serviço. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA -  O local de trabalho será na sede da Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba, 
na Praça Nóbrega, nº 54, Centro, Cep. 11680-000, Ubatuba, SP, no horário das 08h às 12h e das 14h 
às 18h00. Se houver horas extras, estas serão pagas na forma da lei ou serão compensadas com 
repouso correspondente. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O horário de trabalho discriminado no caput desta cláusula poderá ser 
alterado pela FUNDART, ao seu critério, observadas as formalidades legais. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Este contrato tem início a partir de 02 de maio de 2016 vencendo-se em                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
02 de novembro de 2016, podendo ser prorrogado por igual período por mais uma vez, obedecendo 
o prazo previsto no item 1.3. do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 04/16 para contratação 
por prazo determinado de assistente de ensino e produção para a Oficina de Dança – Balé da 
Fundart.  
 
CLÁUSULA QUARTA - O EMPREGADO PÚBLICO se compromete a trabalhar em regime de 
compensação e de prorrogação de horas, inclusive no período noturno, sempre que as necessidades 
assim o exigirem, observadas as formalidades legais. 
 
CLÁUSULA QUINTA - O presente contrato será regido nos termos do art. 481 da CLT. Em caso de 
rescisão antes de expirado o termo, será considerada a cláusula assecuratória de direito recíproco, 
aplicando-se por qualquer das partes os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo 
indeterminado. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Constituem motivos para a rescisão do presente contrato de trabalho, o 
descumprimento de quaisquer cláusulas ou obrigações previstas neste contrato, o que deverá ser 
comunicado à parte que deu causa a rescisão, dentro do prazo de 15 (quinze) dias com as razões que 
ocasionaram tal rescisão, salvo motivo relevante que rescindira de imediato o contrato.  
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CLÁUSULA SEXTA - Em caso de rescisão antecipada por justa causa, deverá obedecer ao disposto nos 
arts. 482 e 483 da CLT, conforme o caso. 
 
 CLAUSULA  SÉTIMA – O EMPREGADO PÚBLICO obriga-se a cumprir as seguintes obrigações e/ou 
atividades:  
a) Executar com a devida diligência e eficiência as obrigações e/ou atividades mencionadas na 
Cláusula Primeira, inclusive, horários; 
b) Controlar a freqüência dos arte-educandos nas aulas de Oficina de Dança – Balé da Fundart; 
c) Controlar a agenda e a participação da Oficina de Dança – Balé da Fundart nos eventos 
relacionados; 
d) Participar e acompanhar os arte-educandos em viagens para eventos relacionados em outras 
cidades; 
e) Expedir aviso, comunicados e ofícios aos arte-educandos, pais e órgãos públicos; 
f) Participar  de reuniões da Oficina de Dança – Balé da Fundart; 
g) Prestar serviços de ensino de balé, de acordo com a carga horária prevista para a Oficina de Dança 
– Balé da Fundart; 
h) Outros serviços relacionados com a da Oficina de Dança – Balé da Fundart. 
 
CLAUSULA  OITAVA – A FUNDART obriga-se a cumprir o pactuado ou acordado neste contrato.  
 
CLÁUSULA NONA – Os casos omissos serão decididos segundo as disposições previstas na 
Consolidação das Leis do Trabalho e no Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 04/16 para 
contratação por prazo determinado de assistente de ensino e produção para a Oficina de Dança – 
Balé da Fundart. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – As partes elegem o foro da Comarca de Ubatuba, SP, com renúncia de qualquer 
outro por mais privilegiado que seja para dirimir conflitos oriundos do presente contrato.  
 
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente contrato de trabalho por prazo 
determinado em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que produzam idênticos efeitos, na 
presença das testemunhas abaixo. 
 
Ubatuba, 99 de maio de 2016 
 
 
JUAN JOSÉ BLANCO PRADA 
Diretor Presidente 
FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Assistente de Ensino e Produção 
 
 
Testemunhas: 
 
 
1)____________________________ 
 
Camila Ferreira Marujo 
RG nº 45.021.838-7 SSP/SP 

2)____________________________ 
 
Maria Ednalva  Almeida Barbosa 
RG nº  32.357.670-9 SSP/SP 

 


