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IASPM REALIZA SELEÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE VAGA DE TRABALHO NA ÁREA DE 
ASSISTÊNCIA DE PROJETOS 

 
 

O Instituto Ação Social Pela Música (IASPM), no uso de suas atribuições legais torna pública a realização 
do Processo Seletivo Simplificado para contratação de pessoal, em regime CLT, na área Administrativa. 
 
DO CARGO 
 
1 vaga para Assistente de Projeto. 
 
DA FORMAÇÃO 
 
Curso Superior em qualquer área. 
 
PRÉ-REQUISITOS (OBRIGATÓRIOS): 

 Experiência prévia em assistência/assessoria de projetos culturais/sociais; 

 Conhecimento e/ou experiência na área de produção cultural; 

 Conhecimento e/ou experiência na área administrativa. 
 

 
DIFERENCIAL: 

 Conhecimento e/ou experiência com mecanismos de fomento à cultura e/ ou social; 

 Conhecimento ferramentas do pacote office. 
 
DO CONTRATO 
 
Jornada: 40 horas semanais 

Início: imediato 

Local de Trabalho: Palácio Rio Branco, Praça Municipal s/n – Centro- Salvador 

Benefícios: Salário de R$ 2.510,42 (dois mil quinhentos e dez reais e quarenta e dois 

centavos) 
 

DAS INSCRIÇÕES 
 
As inscrições serão realizadas, exclusivamente, via internet, até as 23h59s do dia 01 de junho de 2019. Os 
interessados devem enviar para selecao@iaspm.org.br o currículo e uma carta de apresentação (1 página) 
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com resumo da trajetória profissional, motivação para trabalhar nesta organização e como o candidato irá 
contribuir para o programa. 
 
 
DAS ETAPAS 
O Processo Seletivo Simplificado constará das seguintes etapas: 

 
1ªEtapa: Inscrição, mediante envio do currículo e da carta de apresentação; 
2ªEtapa: Entrevista presencial individual. 
 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS FUNÇÕES 

 Atendimento aos técnicos de campo; 

 Análise e parecer de propostas de atividades culturais; 

 Rotinas Administrativas; 

 Encaminhamento de pagamentos; 

 Elaboração de relatórios; 

 Levantamento e sistematização de dados das atividades realizadas pelo projeto. 

Perfil:  

 Fluência oral e escrita; 

 Boa comunicação verbal e escrita; 

 Organização; 

 Bom relacionamento interpessoal e trânsito social;  

 Pró-atividade; 

 Dinamismo. 


