
 
 

PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL 
EDITAL 02/2023 

 

Cargo: Educadore 
Nº de vagas: 06( seis) 
Benefícios: Assistência Médica, Assistência Odontológica, Vale Refeição e Vale Transporte. 
Regime de trabalho: 40 horas semanais,  com folga por escala e com carga horária de 
08h00 diárias, incluindo finais de semana e feriados. 
Regime de Contratação: CLT na modalidade presencial em São Paulo 
      

Descrição sumária: 
Realiza visitas educativas no Museu da Diversidade Sexual e auxiliar na elaboração de 
pesquisas e estudos relacionados ao programa educativo do museu. 
 
Descrição detalhada de tarefas que compõem a função: 

● Realiza visitas no Museu da Diversidade Sexual, mediando debates e 
orientando o público acerca das exposições. 

● Auxilia na elaboração de estudos para o Museu da Diversidade Sexual, a fim de 
contribuir para os projetos educacionais e roteiros de visitas. 

● Desenvolver e aplicar visitas educativas com grupos agendados; 
● Elaborar, acompanhar  e dar suporte  nas visitas mediadas com público 

espontâneo; 
● Desenvolver e aplicar projetos e ações educativas em escolas, no território e no 

próprio museu; 
● Assistir nas dúvidas pontuais e informações sobre as exposições, programação 

cultural e outras questões pertinentes ao museu; 
● Desenvolver pesquisa, materiais e roteiros educativos; 
● Suporte em atividades administrativas, como relatórios, tabulação de pesquisa, 

monitoramento de e-mail; 
● Acompanhar as atividades realizadas pela programação cultural. 

 
Atributos obrigatórios: 
 
Formação: Ensino Médio Completo. Desejável Ensino Superior. 
Habilidades e Conhecimentos: Desejável afinidade com o meio cultural e artístico. 
Interesse pelas temáticas relacionadas ao Museu. Facilidade para falar em público. 
   

Interessades deverão preencher o formulário através do link: 

https://forms.gle/9irjTTsPCrv1Ab9J7  até o dia 11 de janeiro de 2023. 

O Instituto Odeon priorizará a candidatura de pessoas LGBTQIA+, indígenas e negras. 

https://forms.gle/9irjTTsPCrv1Ab9J7


 
*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 

 
 
 

Candidatos Inscritos: 620 
Pré-selecionados: 13 
 
APROVADOS: 06 

    
Primeira fase:03                                    
 
Bruno Vital 
Natália Nascimento  
Nay Costa 
 
 
Segunda fase: 03 
 
Arvore Vicente 
Luna Aurora Souto Ferreira 
Rodrigo Pereira Fernandes 
*Aguardando a reinauguração do Museu da Diversidade Sexual 


