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Classif.

1 MUSICALIZAÇÃO ( música, percussão, canto/coral, violão e outros instrumentos)  Ensinar e
praticar exercícios vocais, rítmicos e melódicos, possibilitando que o exercício do canto
venha a contribuir para o desenvolvimento integral dos participantes, levando-os a refletir e
entender a música como fonte de prazer e conhecimento. Executar exercícios rítmicos e
melódicos para trabalhar a coordenação motora e auditiva utilizando vários instrumentos
rítmicos e trabalhos de harmonização. Ensinar a técnica de tocar violão e outros
instrumentos musicais, capacitando o indivíduo a expressar ideias, sentimentos e opiniões.
Estimular a criatividade, a percepção, a coordenação, a disciplina, o desempenho artístico e
o convívio social. O Profissional contratado deverá ter experiência em atender crianças,
jovens e adolescentes. Ter disponibilidade de Horários matutino e vespertino e, caso
necessário, em apresentações no período noturno, feriados e finais de semana, ter
disponibilidade para reuniões, planejamento de atividades e treinamentos. Escolaridade
mínima: Ensino Médio completo, Idade mínima: 18 anos, comprovar experiência em aulas de
música e percussão, assim como em projeto social para o público a ser atendido no Serviço
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, confirmada por certificados, atestados de
capacidade técnica ou contrato de prestação de serviço. As informações sobre a qualificação
do profissional deverão constar em currículo. Deverá ser apresentado um projeto de trabalho
a ser desenvolvido no SCFV, como condição para assinatura do contrato

HR JOSE PAULO POLLA ENSINO, ARTE E CULTURA   (10422) 0 47,0000 1

2 OFICINA SOCIOEDUCATIVA - As oficinas socioeducativas serão realizadas diariamente
pelo Orientador Social, com atuação constante junto aos grupos do SCFV, garantindo  um
ambiente de convivência participativo e democrático, atuando de acordo com as orientações
técnicas do SCFV, bem como com a proposta e necessidade do Departamento de
Assistência e Bem Estar Social. O profissional contratado deverá ter experiência em atender
crianças, jovens e adolescentes. Ter disponibilidade de Horários matutino e vespertino e,
caso necessário, em apresentações no período noturno, feriados e finais de semana,
disponibilidade para reuniões, planejamento de atividades e treinamentos. Escolaridade
mínima: Ensino Médio Completo, Idade mínima: 18 anos. Ter experiência em projeto social
para o público a ser atendido no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
confirmada por certificados, atestado de capacidade técnica ou contrato de prestação de
serviço. As informações sobre a qualificação do profissional deverão constar no currículo.
Deverá ser apresentado um projeto de trabalho a ser desenvolvido para o SCFV, como
condição para assinatura do contrato

HR JOSE PAULO POLLA ENSINO, ARTE E CULTURA   (10422) 0 49,0000 1
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3 ARTES/ARTESANATO - Ensinar a arte criando e modelando diversos tipos de objetos, arte
de pintura em tecido e tela, biscuit, boneca de pano, feltro, decapagem, fuxico, bordado em
chinelo entre outros, e demais trabalhos que se façam necessários no decorrer da oficina, de
comum acordo entre a contratante e a contratada, visando desenvolver a coordenação
motora, autoconhecimento, criatividade e empreendedorismo. O profissional deverá ter
experiência em atender crianças, jovens e adolescentes.  Ter disponibilidade de Horários
matutino e vespertino, disponibilidade para reuniões, planejamento de atividades e
treinamentos. Ensino Médio Completo, Idade mínima: 18 anos. Ter experiência com projeto
social para o público a ser atendido no  Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos, confirmada por certificados, atestado de capacidade técnica ou contrato de
prestação de serviço.  As informações sobre a qualificação do profissional deverão constar
no currículo. Deverá ser apresentado um projeto de trabalho a ser desenvolvido para o
SCFV, como condição para assinatura do contrato.

HR JOSE PAULO POLLA ENSINO, ARTE E CULTURA   (10422) 0 46,0000 1

4 ESPORTES/ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS - Trabalhar as diversas
modalidades de esporte, de acordo com os recursos e condições existentes no SCFV  e no
CRAS, na comunidade e/ou na rede de serviços e segundo a demanda e expectativas dos
usuários. O esporte auxilia no desenvolvimento de valores, na promoção da saúde,
concentração e disciplina, desenvolvimento social, valorização de preceitos éticos e morais
e, ainda, contribui para o desenvolvimento cognitivo, corporal e psicomotor. O profissional
deverá ter como Escolaridade mínima: Ensino Superior em Educação Física, Idade mínima:
18 anos, comprovar experiência em atender crianças e adolescentes e em projeto social,
para o público a ser atendido no Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, por
meio de contrato de trabalho ou atestado de capacidade técnica.  Ter disponibilidade de
horários matutino e vespertino, bem como disponibilidade para reuniões, apresentações,
planejamento de atividades e capacitações. As informações sobre a qualificação do
profissional deverão constar no curriculo. Deverá ser apresentado um projeto de trabalho a
ser desenvolvido para o SCFV, como condição para assinatura do contrato.

HR JOSE PAULO POLLA ENSINO, ARTE E CULTURA   (10422) 0 47,0000 1

5 CAPOEIRA - Ensinar a arte da capoeira, mostrando as crianças e adolescentes que
alcançaremos mais facilmente os objetivos que traçamos para nossas vidas, através do uso
da mente e do corpo, poque se este principio for aplicado em nossas atividades cotidianas,
levaremos a vida melhor, e o resultado, será o bem estar de todos.  Escolaridade mínima:
Ensino Médio completo, Idade mínima: 18 anos, o mesmo também deverá comprovar que
possui experiência em aulas de capoeira, experiência com projeto social para o público a ser
atendido no Serviços de Convivência e Fortalecimento de vínculos. Formação especifica na
Área da capoeira, confirmado por certificados ou diplomas ou contrato de prestação de
serviço. As informações sobre a qualificação do profissional deverão constar no
CURRICULUM. Deverá ser apresentado um projeto de trabalho a ser desenvolvido para o
SCFV, como condição para assinatura do contrato.

HR JOSE PAULO POLLA ENSINO, ARTE E CULTURA   (10422) 0 47,0000 1
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6 DANÇA - Trabalhar técnicas que permitam a realização de movimentos intensos, ágeis e
sincronizados em diferentes ritmos e estilos, trabalhando simultaneamente as pernas,
braços, ombro e cabeça. Possibilitando inúmeros benefícios físicos e psicológicos como
coordenação motora, flexibilidade, consciência corporal, sociabilidade, criatividade,
autoconfiança, entre muitos outros. O Profissional deverá ter experiência em atender
crianças, jovens e adolescentes.  Ter disponibilidade de Horários matutino e vespertino e,
caso necessário, em apresentações no período noturno, feriados e finais de semana,
disponibilidade para reuniões, planejamento de atividades e treinamentos. Escolaridade
mínima: Ensino Médio completo, Idade mínima: 18 anos, comprovar experiência em aulas de
dança e atuação em projeto social para o público a ser atendido no Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos, por meio de atestado de capacidade técnica ou contrato de
prestação de serviço. As informações sobre a qualificação do profissional deverão constar no
currículo. Deverá ser apresentado um projeto de trabalho a ser desenvolvido para o SCFV,
como condição para assinatura do contrato.

HR JOSE PAULO POLLA ENSINO, ARTE E CULTURA   (10422) 0 47,0000 1
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7 OFICINA SOCIOCULTURAL - Conteúdo: Possibilitar o desenvolvimento sociocultural das
crianças e adolescentes por meio de atividades norteadas pelas orientações técnicas do
SCFV, buscando a formação integral dos participantes, podendo abranger as áreas de
linguagem e comunicação, criatividade e desenvolvimento pessoal, horta e jardinagem,
projeto de vida, entre outras, de acordo com a proposta e necessidade do Departamento de
Assistência e Bem Estar Social. Atestado de Capacidade Técnica ou outro documento que
comprove a habilidade na área. Ter disponibilidade de Horários matutino e vespertino, (Caso
necessário em apresentações no período noturno e finais de semana), disponibilidade para
reuniões, planejamento de atividades e treinamentos. Escolaridade mínima: Ensino Médio
completo, Idade mínima: 18 anos, o mesmo também deverá comprovar que possui
experiência na área, experiência com projeto social para o público a ser atendido no
Serviços de Convivência e Fortalecimento de vínculos.  As informações sobre a qualificação
do profissional deverão constar no CURRICULUM. Deverá ser apresentado um projeto de
trabalho a ser desenvolvido para o SCFV, como condição para assinatura do contrato.

HR JOSE PAULO POLLA ENSINO, ARTE E CULTURA   (10422) 0 49,0000 1
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 (PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS Nº 

PROCESSO N° 92/2022

39/2022

(10422) - JOSE PAULO POLLA ENSINO, ARTE E CULTURA

Maracajá,   26   de  Setembro   de   2022.


