
 

 
 

EDITAL 01/2023 – SELEÇÃO PÚBLICA PARA ESTÁGIO EM ARTE-EDUCAÇÃO  
 

O Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará (CEDECA) é uma 

associação civil sem fins lucrativos, fundada em 1994, e tem como missão defender os 

direitos de crianças e adolescentes, especialmente quando violados pela ação ou 

omissão do poder público, objetivando o exercício integral e universal dos direitos 

humanos, e contribuindo para a construção de um modelo de sociedade livre das 

opressões estruturais. 

O CEDECA vem informar com este edital, que no período de 06 a 15 de março de 

2023, estarão abertas inscrições para (01) uma vaga para estágio remunerado para 

graduandas e graduandos dos cursos de Licenciatura em Artes (em suas diversas 

modalidades artísticas). A proposta de estágio busca envolver estudantes 

comprometidos com a missão e objetivos da instituição, com interesse no 

reconhecimento e defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes e em 

sintonia com os métodos e as estratégias da entidade.  

A vaga de estágio destina-se ao Núcleo de Formação, que atua a partir da 

dimensão de educação popular em direitos humanos. O Núcleo atua na elaboração de 

metodologias, definindo conteúdos, formatos (encontros, oficinas, caravanas 

culturais, intercâmbio de experiências etc.) e produção de material de apoio para os 



 

 
 

processos formativos realizados pelo CEDECA Ceará. Também faz parte desse núcleo 

a produção de conhecimento, a partir da elaboração e difusão de materiais 

educativos, cartilhas, livros, artigos e metodologias.  

Nesse sentido, o estágio vai contribuir no auxílio em ações de engajamento de 

sujeitos, coletivos e grupos para que atuem na defesa e garantia dos direitos das 

crianças e adolescentes em suas comunidades. Tais ações são, por exemplo, a 

assessoria, o apoio para atos e intervenções públicas de sujeitos e comunidades 

vítimas de violações de direitos, bem como o fortalecimento e articulação de 

organizações comunitárias para a efetivação destes.  

DOS PRÉ-REQUISITOS 

A candidata/o candidato deverá: 

  1) Ter 18 anos completos até a data da contratação; 

2) Estar regularmente matriculada/o em cursos de graduação nas áreas de Teatro, 
Dança, Cinema, Artes Visuais, Música entre outros cursos afins da área de Artes; 

3) Haver cursado, no mínimo, 60 créditos curriculares. 

4) Ter alguma experiência com movimentos sociais e/ou projetos comunitários para 

crianças e adolescentes. 

5) Disponibilidade para atividades no turno da noite e, eventualmente, aos sábados. 



 

 
 

DA INSCRIÇÃO 

As inscrições serão realizadas via internet, através do envio para o e-mail: 

cedeca@cedecaceara.org.br, entre os dias 6 e 15 de março de 2023, dos seguintes 

documentos: 

• Ficha de inscrição preenchida (baixar anexo deste 
edital); 

• Currículo (máximo de 2 duas laudas); 

• Histórico acadêmico; 

• Declaração de matrícula com créditos concluídos; 

• Carta de Exposição de Motivos (máximo de 2 laudas, apresentando: motivações 

para estagiar na entidade, afinidade com as temáticas da instituição, planos e 

perspectivas acadêmico- profissionais) 

Atenção! Ao enviar o e-mail, favor especificar, no assunto do e-mail: “Seleção Estágio 

de Arte-Educação e: [nome completo]”. Exemplo: “Seleção Estágio de Arte Educação: 

Maria da Silva”. 

 

 

 

mailto:cedeca@cedecaceara.org.br


 

 
 

DA CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO 

A estagiária/o estagiário receberá uma bolsa mensal no valor total de R$ 1.100,00 

(um mil e cem reais) – sendo um mil reais referentes à bolsa estágio e cem reais 

referentes a auxílio-transporte – e a carga horária de 20 horas semanais. 

DO PROCESSO 

O processo, constante desta convocação, será composto por duas fases eliminatórias: 

1) Primeira fase: Recebimento e análise da documentação (currículo e carta de 
exposição de motivos), com base no perfil desejado; 

2) Segunda fase: entrevista e prova escrita – estilo redação (a serem realizadas no 

dia 2 3 de março de 2023 na sede do CEDECA Ceará 

DO RESULTADO 

Resultado da 1ª fase será divulgado no dia 21 de março de 2023. 

Resultado final será divulgado no dia 24 de março de 2023. 

O início do estágio na organização será no dia 3 de abril de 2023 

Ambas as fases seletivas são de responsabilidade do Centro de Defesa da Criança e 

do Adolescente – CEDECA Ceará. 



 

 
 

A convocação e divulgação de todas as etapas serão realizadas através do sítio 

eletrônico: www.cedecaceara.org.br  e dos e-mails informados pelas candidatas e 

pelos candidatos na ficha de inscrição. 

 

DA POLÍTICA DE DIVERSIDADE 

 

O CEDECA Ceará incentiva candidaturas de pessoas negras, mulheres, LGBTQIAP+ e 

pessoas com deficiência. Candidaturas neste perfil terão prioridade, considerando os 

requisitos dispostos acima. 

  

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Local de estágio: Sede do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente - CEDECA 
Ceará situada na Rua Deputado João Lopes, 83, Bairro Centro, Fortaleza (CE). 

Dias e Horários: O horário de funcionamento da organização é de segunda a sexta, 
das 12h30 às 18h30. No entanto, para esta vaga, se faz necessário deslocamento 
para território de atuação do CEDECA Ceará em horário noturno. 

Contato para mais informações: cedeca@cedecaceara.org.br. 

Comissão Julgadora 

Fortaleza, 6 de março de 2023. 
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ANEXO EDITAL 01/2023 
FICHA DE INSCRIÇÃO ESTÁGIO CEDECA CEARÁ 

 
NOME COMPLETO: DATA DE NASCIMENTO: 

 

        /        /   ENDEREÇO: 

TELEFONE FIXO/CELULAR: 

EMAIL: 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: 

PARTICIPAÇÃO EM NÚCLEO DE EXTENSÃO, GRUPO DE PESQUISA OU OUTRAS ATIVIDADES 
ACADÊMICAS (SIM/NÃO)? SE SIM. QUAL(IS)? 

 

 

 

 

 

PARTICIPAÇÃO   EM   ALGUMA   ORGANIZAÇÃO   DA   SOCIEDADE   CIVIL, PROJETOS SOCIAIS, 
M O V I M E N T O  S O C I A L  O U  O U T R A  I N S T I T U I Ç Ã O  S E M  F I N S  L U C R A T I V O S  
(SIM/NÃO)? 

SE SIM. QUAL(IS)? 

 


