PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
EDITAL 004/2019
CARGO: ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO (OUVINTE E FLUENTES EM LIBRAS)

Nº de vagas: 1
Descrição sumária:
Atuar no programa de educação do Museu de Arte do Rio, em ações voltadas para os seus
diferentes públicos.
Descrição detalhada de tarefas que compõem a função:
- Realizar visitas e atividades bilíngue (Português/Libras) para os diferentes públicos do MAR,
como escolas não agendadas ou visitantes espontâneos (indivíduo ou grupo), a partir de
estratégias de mediação a serem desempenhadas no espaço das galerias;
- Realizar as visitas bilíngue (Português/Libras) voltadas para o público espontâneo, nos finas
de semana e feriados;
- Colaborar com a equipe nos processos de mediação junto aos educadores que são surdos;
- Predisposição e engajamento de atuação em dupla com os educadores que são surdos nas
atividades planejadas;
- Participar das reuniões e formações com a Coordenação de Educação;
- Atuar no monitoramento dos espaços expositivos, zelando pelo local onde está, cuidando do
espaço e de tudo que houver nele; Observar todo espaço, de acordo com o posicionamento
que lhe foi atribuído, buscando, através, de estratégias de educação patrimonial, garantir as
normas necessárias à conservação das obras de arte e objetos em exposição.

Atributos obrigatórios:
Imprescindível ser fluente em LIBRAS.
Formação: Aluno do ensino superior com matrícula ativa a partir do segundo período.
Habilidades e Conhecimentos: Solicitude, atenção, rapidez, discrição, disponibilidade,
flexibilidade, trabalho em equipe.
Desejável: Conhecimento de língua estrangeira.
Horário de Trabalho: 30 horas semanais (6h diárias).
Os interessados deverão realizar o cadastro no site www.vagas.com, até o dia 07 de março de 2019.
Os currículos dos interessados deverão conter a experiência profissional e última remuneração.
*Fica reservado ao Instituto Odeon o direito de confirmar ou não a realização destas contratações, de acordo com sua necessidade
ou conveniência.

Eleonora Santa Rosa
Diretora Executiva

