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PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL 
EDITAL 048/2015 

 
Educador I 
 
Os interessados deverão enviar o currículo para rh@museudeartedorio.org.br até o dia 28 de julho 
de 2015. Os currículos dos interessados deverão conter a experiência profissional e última 
remuneração. 
 
Nº de vagas: 4 
 
Descrição sumária: 
 
Atuar na Escola do Olhar, em ações voltadas para os seus diferentes públicos, desenvolvendo ações 
educativas relacionadas às linhas de atuação pedagógicas do MAR, com foco em visitas educativas. 
É referência para as equipes de educadores 2 e educador estagiário, desenvolve ações no programa 
de Visitas Educativas e Formação com Professores. 
 
Descrição detalhada de tarefas que compõem a função:  

 

 Realizar visitas educativas, preferencialmente para grupos de projetos e parcerias 

desenvolvidos pela Escola do Olhar; 

 Atuar como referência dos educadores 2 e educadores estagiários, planejando e 

desenvolvendo com seu grupo propostas de visitas , atividades educativas e 

relatórios de avaliações, a partir de um olhar estratégico para o agendamento; 

 Realizar visitas, pré-visitas, pós-visitas e atividades educativas; 

 Conduzir as reuniões e pesquisas do grupo de trabalho que lhe for atribuído, 

desenvolvendo, com orientação da coordenação pedagógica, pesquisas para a 

concepção de visitas e atividades; 

 Atuar como referência dos novos educadores, introduzindo-os às visitas educativas 

(pré-visita, visita e pós-visita), apresentando-os às rotinas de sua atuação, bem 

como à sala da Gerência de Educação (materiais, relatórios, espaços de 

convivência, providências para as atividades do fim de semana), em sintonia com o 

fluxo de acolhimento de novos funcionários da Gerência de Educação; 

 Executar, juntamente com os educadores de projeto, cursos de formação com 

professores; 

 Conduz as atividades de pesquisa de um dos grupos de trabalho da Gerência de 

Educação 
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 Realizar visitas institucionais, de acordo com as demandas e escalas; 

 Participar do programa de formação continuada de equipes; 

 Realizar atividades administrativas concernentes a sua área; 

 

 
Atributos obrigatórios:  
 
Formação: Graduação completa ou em curso;  
Experiência: um ano de experiência com educação em museus;  
Habilidades e Conhecimentos: desejável conhecimento de língua estrangeira, conhecimento em 
word, Excel, organização, discrição, comunicação e proatividade.. 
 
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 


