EDITAL 001/2017 ADEA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE MONITORES PARA O PROJETO
“RESGATANDO MEMÓRIAS, FORTALECENDO TRADIÇÕES¨ DESENVOLVIDO PELA
ADEA (ASOCIAÇAÕ DE DEFESA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL) EM ITAPOÁ, SANTA
CATARINA.
A ADEA (Asociação de Defesa e Educação Ambiental), no uso das suas atribuições legais e
regimentais, com sede nesta cidade, na Rua Emanuel Vieira Garcia s/n, bairro Paese, CEP 89249-000 e CNPJ
77.503.951/0001-08
RESOLVE: através de sua área de coordenação de projetos, devidamente representada por seu Presidente Dr.
Celso Darci Seger, CONVOCAR através do presente edital, todos os cidadãos desta cidade para participar
como monitores no Projeto Resgatando Memórias, Fortalecendo Tradições, que será realizado na cidade de
Itapoá nos meses de julho, agosto, setembro, outubro e novembro do ano corrente, em datas conforme definido
no Art. 8 deste edital.
DA ABRANGÊNCIA
Art. 1º Aplica-se este edital ao processo de seleção de monitores para o projeto “Resgatando Memórias,
Fortalecendo Tradições”. Poderão participar deste edital a população em geral maior de 12 anos com
experiência comprovável em produção audiovisual e/ou educomunicação. Dar-se-á preferência aos moradores
dos bairros Figueira, Pontal e Jaguaruna.
DAS VAGAS
Art. 2º Serão ofertadas 03 (três) vagas para monitor
DA INSCRIÇÃO
Art. 3º Para se inscrever como monitor é necessário ter experiência comprovável em produção audiovisual e/ou
educomunicação. O critério de seleção para os monitores será a participação prévia em projetos comunitários
e/ou conhecimentos na área de Comunicação, Edição audiovisual ou Fotografia. Os monitores deverão auxiliar
os oficineiros no desenvolvimento e planejamento das atividades e oficinas.
Art. 4º A inscrição dos monitores deverá ocorrer entre os dias 02 e 13 de junho mediante envio de correio
eletrônico ao endereço adea.itapoa@gmail.com.
Art. 5º Para a inscrição de monitores, estes deverão apresentar cópias de documentos de identidade e de CPF;
a)Caso a inscrição for de estrangeiros apresentar cópia da folha de identificação do passaporte e o visto
de permanência;
b) serão aceitos também cédulas de identidade expedidas pelas secretarias de segurança, forças armadas,
policia militar, ministério das relações exteriores, cédulas de identidade emitidas pelas categorias profissionais
(OAB, CREA, CRC)
Art. 6º Comprovar participação em projetos comunitários e/ou conhecimentos na área de comunicação:
certificados, diplomas, contratos, material produzido.
Art. 7º Só serão deferidas as inscrições online que apresentarem toda a documentação exigida neste edital e que
forem submetidas até as 23h59min59s de 13/06/2017.
DAS ATIVIDADES
Art 8º As atividades a serem realizadas pelos monitores serão as seguintes:
1- Divulgação do projeto: de 24 de junho a 14 de julho. Reunião no dia 24 de junho das 14:00 as 16:00 no
escritório da ADEA para kick-off do projeto – definição de locais de divulgação, datas e horários.
2- Planejamento da Oficina de roteiro e produção: 29 de julho das 14:00 as 16:00, na Escola João Monteiro
Cabral.

3- Monitoria na Oficina de roteiro e produção (10 horas): 05 de agosto, das 13:00 as 18:00 na Escola João
Monteiro Cabral e no dia 06 de agosto, das 09:00 as 14:00 na escola João Monteiro Cabral.
4- Planejamento da Oficina de Captação de áudio, imagens e Direção (2 horas): 26 de agosto, das 14:00 as
16:00 na Escola João Monteiro Cabral.
5- Monitoria na Oficina de Captação de áudio, imagens e Direção (10 horas): 02 de setembro, das 13:00 as
18:00 na Escola João Monteiro Cabral; e no dia 03 de setembro, das 09:00 as 14:00 na escola João Monteiro
Cabral.
6- Planejamento da Oficina de Introdução a Edição e finalização audiovisual (2 horas) no dia 23 de setembro,
das 14:00 as 16:00 na Escola João Monteiro Cabral.
7- Monitoria na Oficina de Introdução a Edição e finalização audiovisual (10 hrs) no dia 30 setembro, das
13:00 as 18:00 na Escola João Monteiro Cabral e no dia 01 de outubro, das das 09:00 as 14:00 na escola
João Monteiro Cabral.
8- Apoio operacional para organização da exibição dos resultados das oficinas perante a comunidade a
realizar-se no dia 25 de novembro, das 14:00 as 16:00 na ACOPOF.
DO PAGAMENTO
Art 9º Os monitores cujas inscrições sejam homologadas assinarão contrato individual com a ADEA para
prestação dos seus serviços, auferindo um pagamento de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) dividido em quatro
(4) parcelas de R$ 80,00 a serem repassadas nas datas seguintes: 1ª parcela – 06 de agosto de 2017; 2ª parcela –
03 de setembro de 2017; 4ª parcela – 01 de outubro de 2017 e 5ª parcela – 25 novembro de 2017..
Art 10º Para os casos em que seja necessário alterar quaisquer dos prazos definidos neste cronograma, a
comunicação será feita por escrito (e-mail) com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis.
Parágrafo único. A alteração de data de uma das etapas implica em alteração equivalente em todo o
cronograma, sem prejuízo dos prazos regulamentares.

.

Itapoá, SC, 02 de junho de 2017.

___________________________
Dr. Celso Darci Seger
Presidente da ADEA

