
PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL

EDITAL 006/2023

Cargo: Coordenador de Exposição e Programação Cultural

Nº de vagas: 01

Benefícios: Assistência Médica, Assistência Odontológica, Vale Refeição, Vale Transporte e Seguro de Vida

Regime de Contratação: 40 horas semanais, CLT

Salário bruto : 8.310,00

Local de Trabalho: Modalidade presencial em São Paulo

Descrição sumária:
Responsável por coordenar as atividades relativas às exposições e conteúdos programáticos cultural
de difusão dos acervos bibliográficos, documentais e iconográficos, relacionados ao Museu da
Diversidade Sexual, direcionados às discussões presentes na missão, visão e valores do mds.

Descrição detalhada de tarefas que compõem a função:

● Coordenar as atividades de exposições e programação cultural, propondo diretrizes,
elaborando projetos e programas, acompanhando sua implantação, produção e
execução, avaliando impactos e resultados;

● Coordenar e propor atividades, supervisionando e acompanhando as ações da equipe
de seu núcleo, em exposições (longa duração, temporárias, itinerantes e virtuais),
eventos da programação cultural do Museu (intra e extramuros), avaliando resultados;

● Coordenar a implantação de projetos especiais executados total ou parcialmente por
equipes especializadas, que desenvolvem exposições (longa duração, temporárias,
itinerantes e virtuais), eventos da programação cultural do Museu (intra e extramuros)
e publicações relacionadas à área de comunicação museológica e exposições;

● Propor e acompanhar estratégias de avaliação de processos, impactos e resultados da
área, correlacionando às demais áreas técnicas do Museu;

● Inscrever projetos em leis de incentivo, realizando a articulação entre as áreas
correlatas a cada projeto dentro da instituição, viabilizando a documentação técnica
necessária à inscrição do projeto, bem como seu acompanhamento nas fases de
aprovação, execução e prestação de contas;

● Acompanhar e apoiar projetos, programas e ações relacionadas ao acervo do Museu e
as atividades do centro de referência da diversidade e as ações educativas, sempre que
solicitado ou aprovado pela Direção;

● Elaborar especificações para compras de materiais e contratação de serviços das áreas
de atuação do núcleo;

● Orçar custos dos projetos da área, materiais e serviços, e solicitar aprovação da
Diretoria;

● Elaborar relatórios e descritivos de desenvolvimento de projetos e seus resultados;
● Participar de reuniões sempre que sua presença for solicitada;
● Participar dos processos de recrutamento e seleção de colaboradores para o seu

núcleo;



● Manter a diretoria informada sobre suas atividades, relatando verbalmente ou por
escrito as ocorrências internas de sua área ou aquelas de sua relação com as demais
áreas do Museu.

● Contribuir com diretoria e demais áreas com estratégias de ação que viabilize a
ampliação e a diversificação do público da Instituição;

Atributos obrigatórios:

Formação: Ensino Superior Completo nas áreas de Ciências Humanas e Sociais, Artes Plásticas,
Visuais ou Audiovisuais, Sociologia, Antropologia, Produção Cultural e afins.Desejável Pós-graduação
ou MBA em Produção e Gestão Cultural, Curadoria e Montagem de exposições e eventos.
Habilidades e Conhecimentos: Conhecimentos de curadoria e/ou produção de Museus ou
equipamentos culturais. Boa comunicação oral e escrita. Organização. Domínio do Pacote Office.
Necessário sólida experiência comprovada na função e Inglês avançado. Competências como gestão

de equipes e de processos, organização e bom relacionamento, serão avaliadas neste processo,

Habilidade no planejamento e desenvolvimento de estratégias.Desejável afinidade e interesse com a

temática LGBTQIAP+.

Interessades devem preencher o formulário através do link https://forms.gle/2PwWTCK7GZ7hNrCH9
até o dia 05 de fevereiro de 2023.

A partir da avaliação das respostas do formulário e análise do currículo, o candidato será

selecionado para a segunda etapa, entrevista.

Qualquer dúvida entrar em contato através do e-mail: rh.mds@institutoodeon.org.br

O Instituto Odeon priorizará a candidatura de pessoas LGBTQIAP +, Indígenas e negras.

*Fica reservado ao Instituto Odeon o direito de confirmar ou não a realização destas contratações,

de acordo com sua necessidade ou conveniência.

Marisa Bueno
Diretora de Equipamento

https://forms.gle/2PwWTCK7GZ7hNrCH9

