
PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
EDITAL 005/2023

Cargo: Pesquisador
Nº de vagas: 01
Benefícios: Assistência Médica, Assistência Odontológica, Vale Refeição, Vale Transporte e Seguro de Vida.
Salário Bruto: 3.878,00
Regime de Contratação: CLT, 40h semanais, presencial em são paulo/SP

Descrição sumária:
Responsável por desempenhar atividades de pesquisa e conteúdo em acervos bibliográficos,
documentais e iconográficos, relacionados ao Museu da Diversidade Sexual e seus eixos
temáticos.

Descrição detalhada de tarefas que compõem a função:
• Participar do desenvolvimento de pesquisas, conteúdos e demais ações museológicas
relacionadas ao Museu da Diversidade Sexual, elaborando e fornecendo dados de
contextualização a respeito dos acervos, coleções e sujeitos;
• Receber e atender as demandas internas e externas de pesquisa do Museu da
Diversidade Sexual;
• Colaborar com o Educativo do Museu na criação e seleção de materiais relacionados às
ações educativas;
• Selecionar, organizar e apresentar materiais que forneçam informações de
contextualização histórica, do Museu de Diversidade Sexual, exemplificando suas múltiplas
dimensões e suas diferentes classes sociais, identidades de gênero, orientação sexual e
pertencimentos raciais;
• Elaborar e produzir, junto às equipes do museu, instrumentos de pesquisa, publicação
e outros materiais relacionados ao Museu da Diversidade Sexual;
• Conceber, desenvolver e implementar, junto às equipes, projetos e sistemas de
pesquisa e documentação, assegurando a organização dos acervos do Museu da Diversidade
Sexual;
• Conceber, desenvolver e implementar materiais de suporte teórico e documental para
o Programa de Exposições e Programação Cultural;
• Elaborar relatórios sobre assuntos pertinentes à área de atuação.

Atributos obrigatórios:
Formação: Ensino Superior Completo em História, Artes, Museologia, Antropologia, Sociologia
e áreas correlatas.
Habilidades e Conhecimentos: Atuação no campo da diversidade sexual e de gênero.
Conhecimento na área de pesquisa histórica e/ou documentação museológica. Boa
Comunicação oral e escrita. Organização. Domínio do Pacote Office.
Desejável afinidade e interesse com a temática LGBTQIAP+ e experiência anterior com pesquisa
em museus.



Interessades devem preencher o formulário através do link:
https://forms.gle/QA3qZs33owMgfRSs5 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, bem como a utilização de
critérios internos para preenchimento das vagas ofertadas.

Marisa Bueno
Diretora de Equipamento

https://forms.gle/QA3qZs33owMgfRSs5
Candidatos Inscritos: 307
Pré-selecionados: 05
Aprovada: Khadyg Feres


