
 

PROCESSO SELETIVO 

A De Peito Aberto, Organização da Sociedade Civil (OSC), informa que, no período de 14 a 19 

de junho de 2022, estarão abertas inscrições para a seleção de PROFISSIONAIS para atuar 

junto à esta OSC.  

CARGO: PROFESSOR DE CAPOEIRA  

O Professor de Capoeira deverá realizar as seguintes atribuições:  

I. Atender à crianças e adolescentes com idade entre 07 e 17 anos; 

II. Ministrar aulas de capoeira e de dança afro-brasileira (maculelê, samba de roda e puxada de 

rede).  

II. Trabalhar com crianças e adolescentes as regras da capoeira, a importância do trabalho em 

equipe, liderança, cooperação, a disciplina, os limites, tolerância e respeito com as diferenças;  

IV. Planejar e ministrar aulas teóricas e práticas de Capoeira e danças afro-brasileira conforme 

orientação e conteúdo previamente distribuído. 

 

Pré-requisito: Experiência profissional comprovada. / Possuir carteira de motorista.  

  

O processo de seleção será composto por duas etapas, todas de caráter eliminatório e 

classificatório:  

1ª fase: Recebimento, análise e seleção de currículos (De 14 à 19/10/2021); 

2ª fase: Entrevista (De 21 à 23/06/2022); 

Resultado: Os resultados da 1ª e 2ª fases e o resultado final do processo seletivo serão 

informados através do endereço eletrônico dos candidatos aprovados.  

Os interessados deverão encaminhar currículo até o dia 19 de junho de 2022 para o endereço 

de e-mail: trabalheconosco@depeitoaberto.com.br 

 

 

Cargo Vaga Carga horária Horário de 

trabalho  

Salário Cidade 

Professor de 

Capoeira 
01 20h/ semanais A definir  R$ 1.600 

Barreiro/Belo 

Horizonte 

Professor de 

Capoeira  
2 20h/ semanais A definir R$ 1.600 Nova Lima  

mailto:trabalheconosco@depeitoaberto.com.br


 

 

PROCESSO SELETIVO 

A De Peito Aberto, Organização da Sociedade Civil (OSC), informa que, no período de 14 a 19 

de junho de 2022, estarão abertas inscrições para a seleção de PROFISSIONAIS para atuar 

junto à esta OSC.  

CARGO: PROFESSOR DE PERCUSSÃO  

O Professor de percussão deverá realizar as seguintes atribuições:  

I. Atender à crianças e adolescentes com idade entre 07 e 17 anos; 

II. Ministrar aulas de instrumentos percussivos brasileiros como: surdos (marcação e surdos 

de dobra), atabaque, timbau, pandeiro, repique, bacurinha, caixa, agogô e torpedo. 

III. Trabalhar com crianças e adolescentes a importância do trabalho em equipe, liderança, 

cooperação, a disciplina, os limites, tolerância e respeito com as diferenças;  

IV. IV. Planejar e ministrar aulas teóricas e práticas de Percussão conforme orientação e 

conteúdo previamente distribuído e acompanhar o desenvolvimento de alunos. 

 

Pré-requisito: Experiência profissional comprovada. / Possuir carteira de motorista.  

Regime de trabalho: CLT. 

  

O processo de seleção será composto por duas etapas, todas de caráter eliminatório e 

classificatório:  

1ª fase: Recebimento, análise e seleção de currículos (De 14 à 19/10/2021); 

2ª fase: Entrevista (De 21 à 23/06/2022); 

Resultado: Os resultados da 1ª e 2ª fases e o resultado final do processo seletivo serão 

informados através do endereço eletrônico dos candidatos aprovados.  

Os interessados deverão encaminhar currículo até o dia 19 de junho de 2022 para o endereço 

de e-mail: trabalheconosco@depeitoaberto.com.br 

Cargo Vaga Carga horária Horário de 

trabalho  

Salário Cidade 

Professor de 

Percussão 
01 20h/ semanais A definir  R$ 1.600 

Barreiro/Belo 

Horizonte 

Professor de 

Percussão  
2 20h/ semanais A definir R$ 1.600 Nova Lima  

mailto:trabalheconosco@depeitoaberto.com.br


 

 

PROCESSO SELETIVO 

A De Peito Aberto, Organização da Sociedade Civil (OSC), informa que, no período de 14 a 19 

de junho de 2022, estarão abertas inscrições para a seleção de PROFISSIONAIS para atuar 

junto à esta OSC.  

CARGO:  ASSISTENTE  

O assistente administrativo deverá ter as seguintes atribuições:  

I. Arquivar, anexar e organizar documentos em papel, além de documentos eletrônicos, 
como e-mails, relatórios e outros registros; 

II. Ter domínio solido da língua portuguesa para redigir, e-mails, relatórios e comunicados.  

III. Manter um calendário e coordenar o fluxo de trabalho e reuniões; 

IV. Receber, organizar e manter o estoque. 

 

 

Pré-requisito: Domínio com pacote office intermediário -  

 Regime de trabalho: CLT  

O processo de seleção será composto por duas etapas, todas de caráter eliminatório e 

classificatório:  

1ª fase: Recebimento, análise e seleção de currículos (De 14 à 19/10/2021); 

2ª fase: Entrevista (De 21 à 23/06/2022); 

Resultado: Os resultados da 1ª e 2ª fases e o resultado final do processo seletivo serão 

informados através do endereço eletrônico dos candidatos aprovados.  

Os interessados deverão encaminhar currículo até o dia 19 de junho de 2022 para o endereço 

de e-mail: trabalheconosco@depeitoaberto.com.br 

 

 

 

 

 

Cargo Vaga Carga horária Horário de 

trabalho  

Salário Cidade 

Assistente  2 40h/ semanais A definir  R$ 1.350,00 Belo Horizonte 

mailto:trabalheconosco@depeitoaberto.com.br


 

PROCESSO SELETIVO 

A De Peito Aberto, Organização da Sociedade Civil (OSC), informa que, no período de 14 a 19 

de junho de 2022, estarão abertas inscrições para a seleção de PROFISSIONAIS para atuar 

junto à esta OSC.  

CARGO: COORDENADOR PEDAGÓGICO  

O Coordenador Pedagógico deverá realizar as seguintes atribuições:  

I. Coordenar e acompanhar a equipe de Professores de Percussão e Capoeira;  

II. Planejar, coordenar e acompanhar as atividades realizadas diariamente;  

III. Planejar, coordenar e acompanhar os eventos realizados; 

V. Prestar atendimento individual aos professores para traçar estratégias de ensino; 

VI. Dar apoio teórico aos professores para norteá-los quanto às práticas pedagógicas.  

VII. Elaborar  e conferir relatórios. 

VIII. Ter experiência como professor de capoeira e percussão.  

 

Pré-requisito: Experiência profissional comprovada. / Possuir carteira de motorista.  

  

O processo de seleção será composto por duas etapas, todas de caráter eliminatório e 

classificatório:  

1ª fase: Recebimento, análise e seleção de currículos (De 14 à 19/10/2021); 

2ª fase: Entrevista (De 21 à 23/06/2022); 

Resultado: Os resultados da 1ª e 2ª fases e o resultado final do processo seletivo serão 

informados através do endereço eletrônico dos candidatos aprovados.  

Os interessados deverão encaminhar currículo até o dia 19 de junho de 2022 para o endereço 

de e-mail: trabalheconosco@depeitoaberto.com.br 

 

Cargo Vaga Carga horária Horário de 

trabalho  

Salário Cidade 

Coordenador 

Pedagógico  
01 40h/ semanais A definir  R$ 3.500 

Barreiro e 

Nova Lima  

mailto:trabalheconosco@depeitoaberto.com.br

