CARTA DE APRESENTAÇÃO
O Museu Arquidiocesano de Arte Sacra de Campinas (MAAS) foi fundado em março
de 1967 pelo Arcebispo Metropolitano de Campinas Dom Paulo de Tarso Campos.
Seu acervo é composto por obras sacras (imagens, telas, têxteis, metais, etc.) do
patrimônio artístico da Arquidiocese de Campinas. Sua sede atual é na Rua José
Ferreira de Camargo, 844 - Nova Campinas, Campinas/SP. O presente Edital de
Contratação de Museólogo tem por objetivo divulgar a vaga publicamente para
seleção com ampla possiblidade de habilitação de participantes que preencham os
requisitos informados.

EDITAL DE CONTRATAÇÃO DE MUSEÓLOGO
MUSEU ARQUIDIOCESANO DE ARTE SACRA DE CAMPINAS
Vigência: 10 de agosto à 10 de setembro de 2017

1. TRAMITAÇÃO E PRAZOS
Divulgação do processo

10/08/2017 a 21/08/2017

Inscrições (exclusivamente via e-mail)

10/08/2017 a 21/08/2017

Entrevistas

29/08/2017

Divulgação do resultado final

31/08/2017

Início das atividades

10/09/2017

2. MODALIDADE
Contratação de Museólogo para o Museu Arquidiocesano de Arte Sacra de Campinas

3. PLANO DE TRABALHO
O museólogo deverá atuar no Museu Arquidiocesano de Arte Sacra de
Campinas. Suas principais atividades a serem desenvolvidas serão:
organização do acervo museológico;
elaboração e implementação do plano museológico;
elaboração do Regimento Interno;
 preenchimento do Banco de Dados Virtual do Museu;
auxílio na produção, montagem e desmontagem de exposições;
auxílio no desenvolvimento da elaboração de projetos para captação de
recursos;
auxílio a visitantes e pesquisadores;
auxílio nas atividades e rotinas da conservação preventiva;
desenvolvimento de ações administrativas, comunicativas, educativas,
sociais e culturais, entre outras.
4. REQUISITOS
 Ser formado em Museologia e estar inscrito no Conselho Regional de
Museologia;
 Ter disponibilidade para trabalhar de terça-feira à sábado, das 8h00 às
17h00;
 Conhecimentos médios em Informática;
 Bom desempenho acadêmico e experiência na área;

Certidões de antecedentes civis e criminais negativas.

5. PROCESSO SELETIVO
As inscrições serão feitas exclusivamente através do e-mail:
maascampinas@arquidiocesecampinas.com, no período de 10 a 21 de agosto de
2017. O assunto do e-mail deverá ser “Processo Seletivo de Museólogo” seguido do
nome completo do candidato. Os documentos a serem enviados são:
5.1. Currículo contendo nome completo, números de RG, CPF e inscrição no
Conselho Regional de Museologia, endereço residencial, telefone, formação
acadêmica, experiência anterior (se houver), e outras informações que o candidato
considerar relevante.
5.2. Carta de interesse (máximo uma lauda).
5.3. Histórico escolar (não necessita de chancela da Universidade).
A ausência de qualquer destes documentos desclassificará o candidato.
No dia 29 de agosto de 2017, serão realizadas as entrevistas com os
candidatos habilitados. O horário da entrevista será informado através dos meios de
contato indicados no currículo.
Após as entrevistas, será feita uma avaliação global dos candidatos, a partir
da qual será elaborada uma lista de classificação.
O resultado final do processo será divulgado no dia 31 de agosto de 2017
através do e-mail do candidato.

6. CONVOCAÇÃO
A convocação obedecerá à ordem de classificação. Em caso de desistência
do processo seletivo, será convocado o próximo colocado. O não comparecimento
ao primeiro dia de trabalho acarretará na substituição do selecionado, salvo aviso
prévio e justificação de ausência.
7. DISPOSIÇÕES GERAIS
Em relação aos itens anteriores, casos omissos serão objeto de apreciação
por parte da coordenadoria do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra de Campinas.

Campinas, 10 de agosto de 2017.

