1- Como faço para me inscrever no programa?
Para a inscrição, os interessados deverão preencher e enviar os anexos solicitados no site
www.hipermuseus.com a ficha de inscrição; o termo de compromisso e disponibilidade; a
carta de anuência da instituição em que trabalha; o currículo de acordo com modelo; vídeo
de até 5 (cinco) minutos respondendo às perguntas indicadas.
2- Onde posso me inscrever no programa?
As inscrições serão feitas no site www.hipermuseus.com
3- Há alguma forma de me inscrever no programa por outro meio?
Não. Somente on-line no site www.hipermuseus.com
4- Já fiz a minha inscrição em outro edital do Oi Futuro. Posso aproveitar minha inscrição?
Não. A inscrição para o HiperMuseus é em outra plataforma.
5- Quem pode se candidatar ao edital?
Profissionais pessoas físicas que sejam atuantes nas áreas: Museus e Patrimônio Cultural;
Gestão e Produção Cultural; Comunicação e Design; Mídias Digitais; Ciências e Tecnologia;
Sustentabilidade econômica; Causas Sociais.
Esses profissionais poderão ser autônomos, empreendedores ou funcionários de
organizações culturais, sociais, como museus e instituições culturais, sendo estas públicas
ou privadas.
6- A ficha de inscrição e os anexos deverão ser enviados pelo site?
Sim. Depois de preenchida corretamente, a ficha de inscrição deverá ser enviada
eletronicamente pelo próprio site de inscrição, acompanhada dos anexos solicitados no
edital.
7- Como saberei se a inscrição no programa foi feita?
A participação somente será validada quando o participante receber uma mensagem “sua
inscrição foi recebida com sucesso”.

8- É preciso pagar para participar do programa?
A inscrição e participação no programa HiperMuseus são totalmente gratuitas.
9- Receberei alguma ajuda de custo para participar das atividades?
Não. Os participantes selecionados assumem total e exclusiva responsabilidade, direta ou
regressivamente, pelos custos de hospedagem, alimentação e transporte aos locais
destinados a programação, de acordo com item 4 do edital HiperMuseus.
10- Preciso falar inglês para participar do programa?
Não. As atividades realizadas por profissionais estrangeiros terão tradução simultânea.
11- Posso fazer a mentoria a distância?
Não. Os participantes selecionados deverão estar presentes em todas as atividades
centrais do programa descritas na programação, em um total de 9 (nove) encontros.
Deverão ter no mínimo 70% de presença na totalidade da programação, sendo obrigatória
sua presença 100% nos três dias de atividade no Laboratório de Inovação, a fim de
garantir a obtenção do certificado final.
12- Até quando as inscrições estarão abertas?
As inscrições estarão abertas das 9h (horário de Brasília) do dia 11 de junho até às 17h
do dia 12 de julho de 2019.
13- Quantos participantes serão selecionados?
O Programa HiperMuseus 2019 selecionará 42 (quarenta e dois) profissionais e 10 (dez)
suplentes, três inscrições suplentes por cada eixo temático.
14- Quando será divulgado o resultado da seleção?
A lista dos selecionados e suplentes será publicada no site www.hipermuseus.com até o
dia 9 de agosto de 2019.

15- Quais serão os critérios usados para a seleção dos participantes?
A avaliação dos participantes considerará os seguintes critérios gerais: o equilíbrio de
interesses nos temas apontados pelo item 4 do edital; e a diversidade profissional, de
acordo com o item 5 do mesmo edital.
E os seguintes critérios específicos: análise da atuação profissional de acordo com o
currículo apresentado; análise das respostas às questões discursivas da Ficha de Inscrição;
análise do vídeo de apresentação do candidato.
16- Posso enviar um vídeo com mais de 5 minutos?
Não. Os vídeos que ultrapassarem 5 (cinco) minutos serão desclassificados.
17- Quem fará a seleção dos candidatos?
A seleção dos candidatos será realizada por uma comissão de seleção, composta por
representantes da INSPIRAÇÕES ILIMITADAS PROJETOS CULTURAIS, MUSEU VIVO,
OI FUTURO, SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO e demais parceiros do programa HiperMuseus.
18- Qual a duração do programa?
O programa de formação será realizado entre agosto e dezembro de 2019.
19- Quais serão os locais de realização do projeto?
Lab Oi Futuro - Oi Futuro: Rua Dois de Dezembro, 107, Flamengo, Rio de Janeiro
https://oifuturo.org.br
Casa Firjan: Rua Guilhermina Guinle, 211, Botafogo, Rio de Janeiro
https://casafirjan.com.br
20- Não encontrei resposta para a minha dúvida. O que eu faço?
Para dúvidas em relação ao programa, enviar um e-mail para: hipermuseus@gmail.com

