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ETAPA FINAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO:
CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS

Conforme determinado nos TERMOS DE REFERÊNCIA nº 01, 02 e 03 a segunda etapa do
processo de seleção dos candidatos a prestadores de serviço no Projeto Autista Artista: Cultura e Arte
integrada como instrumento de inclusão social e cultural do Instituto Agronelli de Desenvolvimento
Social – IADES, acontecerá mediante apresentação de documentação comprobatória conforme
exposto no Item 10. dos referidos termos.

Item A. Requisitos exigidos ao prestador de serviço de acordo com Item 4. dos Termos de referência:

Termo de referência nº 01:
✓

Formação acadêmica em Pedagogia;

✓

Cursos de aperfeiçoamento em práticas lúdicas e Circo;

✓

Experiência comprovada na atuação e aplicação de oficinas de vivência circense;

✓

DRT em Arte circense.

Termo de referência nº 02:
✓

Formação acadêmica em Terapia ocupacional acompanhado de histórico contendo disciplinas

de recursos terapêuticos;
✓

Residência em saúde da criança e do adolescente;

✓

Curso de aperfeiçoamento direcionados a ludicidade, infância e adolescência e autismo.

Termo de referência nº 03:
✓

Formação acadêmica em Licenciatura em Artes cênicas;

✓

Cursos de pintura facial, dramaturgia, educação artística;

✓

Experiência na atuação e aplicação de oficinas de teatro, contação de história,

biblioteca/brinquedoteca, desenho, entre outras voltadas para prática artística da criança e do
adolescente.

Sendo comum a todos os candidatos a prestadores de serviço a apresentação dos documentos:
✓

Comprovação de experiência em aulas/oficinas ministradas junto a crianças, adolescentes e/ou

jovens autistas;
✓

Comprovante de CNPJ ativo;

Instituto Agronelli de Desenvolvimento Social
Av. Randolfo Borges Jr., 1.900 - Univerdecidade - Uberaba – MG.
CNPJ: 041.98.994/0001-53 - Insc. Est.: 001509320.00-77
Tel.: (34) 3313-0770 - instituto@institutoagronelli.org.br - www.institutoagronelli.org.br

________________________________________________________________________________

✓

Comprovante de regularidade do MEI.

Item B. Entrega de documentação comprobatória:

Toda a documentação comprobatória supramencionada deverá ser apresentada e entregue
presencialmente pelo prestador de serviço em formato original e cópias (XEROX) única e
exclusivamente no dia 14 de março de 2018, - conforme horário abaixo especificado - para a
Coordenadora executiva do projeto, na Sede do Instituto Agronelli de Desenvolvimento Social –
IADES, situada a Avenida Randolfo Borges Jr., 1.900, Univerdecidade (Prédio NELLTECH).
A seleção acontecerá entre 3 (três) candidatos, porém será selecionado o candidato que atender:
aos requisitos exigidos aos prestadores de serviço (Item 4.) e apresentarem as melhores propostas
(menor preço global) (Item 5.), conforme descrito do Item 10. dos Termos de referência.
Qualquer candidato que não comparecer na data e horário deste processo de seleção por
qualquer motivo que seja terá sua proposta anulada. A ausência de algum dos documentos exigidos só
será considerada e poderá ser aceita se nenhum outro candidato presente comprovar o atendimento às
exigências dos termos de referência.

Item C. Candidatos selecionados para etapa final do processo de seleção os candidatos

Segue horário de entrega de documentação e listagem de candidatos selecionados para
apresentação de documentação comprobatória, seguindo a ordem de entrega de proposta e termos de
referência:

Termo de referência nº 01:
Entrega: 14 de março de 2018 às 13h30
Nº

Prestador de serviço

1

Mayron Engel Rosa Santos

Termo de referência nº 02:
Entrega: 14 de março de 2018 às 14h30
Nº

Prestador de serviço

1

Andressa Fairuzy Silva Faria

2

Maria Regina Pontes Luz Riccioppo
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3

Fabiana Silva Alves Corrêa

Termo de referência nº 03:
Entrega: 14 de março de 2018 às 15h30
Nº

Prestador de serviço

1

Maíra Rosa Peixoto

2

Jairo Adriano Almeida do Nascimento

3

Hudson Salustiano

