PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
EDITAL 050/2015
Educador de Projetos
Os interessados deverão enviar o currículo para rh@museudeartedorio.org.br até o dia 30 de julho
de 2015. Os currículos dos interessados deverão conter a experiência profissional e última
remuneração.
Nº de vagas: 5
Descrição sumária:
O Educador de Projetos desenvolve com a Gerência de Educação as ações de envolvimento,
participação, relacionamento, integração e formação com diferentes públicos do museu. Atua
também no planejamento e execução dos programas e projetos da Escola do Olhar e na articulação
com secretarias de governo, ONGs, Associações, Instituições de Formação, pesquisa e projetos
culturais e sociais.
Descrição detalhada de tarefas que compõem a função:

• Desenvolver com a Gerência de Educação as ações de envolvimento, participação,
relacionamento, integração e formação para pessoas com deficiência e em vulnerabilidade
social;
• Atuar também na articulação das atividades e projetos da Escola do Olhar voltadas para
reflexões em torno: história da arte, história do rio, museus e suas práticas (curadoria,
mediação, museologia, montagem etc.), práticas artísticas contemporâneas, entre outros;
• Desenvolver com a Gerência de Educação as ações de envolvimento, participação,
relacionamento, integração e formação com os diferentes públicos do programa por meio
de cursos, oficinas, palestras, seminários e práticas artísticas;
• Desenvolver com a Gerência de Educação as ações de envolvimento, participação,
relacionamento, integração e formação para comunidade escolar (professores, alunos,
coordenadores pedagógicos, secretaria, merendeiras, conselho de pais, etc.);
• Realizar atividades de mobilização e relacionamento com o território no qual o museu
está inserido promovendo ações de envolvimento, engajamento e integração com a
vizinhança;
• Além das atribuições especificas, o Educador de projetos também tem as atribuições
gerais de: Realizar visitas institucionais, de acordo com as demandas e escalas;
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Atuar junto com a coordenação pedagógico no planejamento e formação
continuada das equipes do museu prioritariamente das equipes de Educadores 1 e
2; bem como, na organização de escalas de trabalho, fluxos de informações e
procedimentos de RH e operacionais das equipes das equipes de Educadores 1 e 2;
Acompanhar as metas relacionadas ao programa e projetos da Escola do Olhar
elaborando estratégias para o cumprimento dos compromissos pactuados;



Desenvolver o programa de formação continuada de equipes e formação com
professores; Contribuir no desenvolvimento e elaboração de materiais educativos;
Realizar atividades administrativas concernentes a sua área; Atuar como educador
referência das equipes da Escola do Olhar nos finais de semana e feriados de acordo
com escala.

Atributos obrigatórios:
Formação: Graduação e pós-graduação em arte, ciências humanas, produção cultural e afins;
Experiência: 02 anos de experiência com mediação em instituições culturais e/ou museológica;
Habilidades e Conhecimentos: Conhecimento de língua estrangeira (inglês, francês, espanhol,
LIBRAS), Organização, bom relacionamento interpessoal.
Horário de Trabalho: segunda a domingo (44 h semanais), com folga por escala.
*Fica reservado ao Instituto Odeon o direito de confirmar ou não a realização destas contratações, de acordo com sua
necessidade ou conveniência.

Luiz Guimarães
Diretor Administrativo-Financeiro
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