PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
EDITAL 053/2014
Educador I
Os interessados deverão enviar o currículo para rh@museudeartedorio.org.br até o dia 06 de
agosto de 2014. Os currículos dos interessados deverão conter a experiência profissional e última
remuneração.
Nº de vagas: 2
Descrição sumária:
Atuar como Educador, criando, planejando e realizando ações educativas relacionadas as linhas de
atuação do MAR.
Descrição detalhada de tarefas que compõem a função:








Realizar visitas educativas para grupos agendados e espontâneos;
Desenvolver as atividades específicas do programa de educação da instituição, colaborando
na criação de estratégias de mediação com o público relacionado às exposições;
Planejamento e execução de atividades educativas, tais como visitas educativas, formação
de professores, projetos especiais, aplicação de material educativo e de formação;
Atuar nas atividades educativas durantes os fins de semana em regime de escala;
Desenvolver ações voltadas para visitantes, escolas e grupos diversificados;
Organizar e acompanhar grupo de estudo e pesquisa continuada da equipe de educadores;
Sistematizar dados e produzir relatórios do Programa de Visitas.

Atributos obrigatórios:
Formação: Graduando ou graduado na Área de Humanas;
Experiência: Em educação em museus e espaços culturais, relação específica com grupos escolares,
preferencialmente fluência em língua estrangeira.
Habilidades e Conhecimentos: Excelente relação interpessoal; Comunicativo; Familiaridade com
ações culturais extramuros; Interesse em arte e cultura visual; Deve estar apto a tomar decisões,
ter iniciativa quando necessário, trabalhar independentemente e a reportar periodicamente a
continuidade do trabalho; Motivação individual e demonstrar interesse na programação do Museu;
Conhecimento e prática na plataforma google; Organização, precisão e atenção aos detalhes;
Capacidade de resolver problemas práticos e elencar prioridades em situações variadas; Fluência
verbal e escrita; Desejável fluência em segundo ididoma.
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.
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