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                                            EDITAL DE SELEÇÃO 01/2018 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO POR TEMPO DETERMINADO 

 
 
I – OBJETO: A Baí – Educação, Cultura e Ambiente através do projeto Ecomuseu do Cipó – acervo Espaço Cultural Nhá 
Rita, número 0182/01/2016, com patrocínio do Fundo Estadual de Cultura, vem tomar público a realização do processo 
seletivo simplificado para contratação de pessoal de acordo com o descrito abaixo: 
 
II – DO LANÇAMENTO DO EDITAL DE SELEÇÃO: Tendo em vista a seleção de profissionais para as seguintes funções: 
 

a) 01 Museólogo  
b) 01 Técnico em Restauração e Conservação de Bens Culturais Móveis 

 
III – DAS VAGAS:  
 
1) MUSEÓLOGO 
1.1 – Das atribuições da função: 
- Elaborar projetos, estratégias de desenvolvimento e organizar o museu e exposições; 
- Determinar conceitos e metodologias do museu e exposições, realizar pesquisas e selecionar documentos relativos ao 
tema e acervo para a produção de exposições; 
- Contactar instituições e/ou colecionadores para empréstimos, parcerias e outras instituições para sediar exposições; 
- Providenciar o tombamento, inventário e avaliação financeira dos acervos, administrar processos de aquisição e baixa 
do acervo; 
- Gerenciar a reserva técnica e o empréstimo de acervo; 
- Dar acesso à informação, atender visitantes, atualizar banco de dados e/ou sistemas de inclusão e recuperação de 
informação, fiscalizar a aplicação de legislação de direitos autorais e a reprodução e divulgação de imagens; 
- Diagnosticar o estado de conservação do acervo e supervisionar trabalhos de restauração; 
- Controlar as condições de transporte, embalagem, armazenagem e acondicionamento e estabelecer procedimentos de 
segurança; 
- Planejar e preparar ações educativas e/ou culturais e visitas técnicas, organizar monitorias, ministrar cursos e 
palestras; 
- Participar de equipes interdisciplinares e multiprofissionais nas atividades em conjunto;  
- Participar de programa de treinamento, quando convocado;  
- Elaborar relatórios, laudos técnicos e registrar dados em sua área de especialidade; 
- Participar de comissões especiais na instituição ou fora dela, como técnico ou como representante do museu;  
- Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática;  
- Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função, conforme orientações do líder 
imediato. 
1.2 – Das habilidades e atitudes exigidas da função: Comunicação, lidar com pessoas, dar e receber opinião, 
flexibilidade, escuta, proatividade, pontualidade, organização, colaboração, comprometimento e assiduidade. 
1.3 – Requisitos exigidos para a função: 
- Ter natureza jurídica CNPJ/MEI ou estar inscrito no WEBISS em Minas Gerais;  
- Ter honestidade e transparência;  
- Ter capacidade de planejar e coordenar o trabalho, as atividades e eventos; 
 
 
 



 
- Ter capacidade de gestão de processos, com visão sobre as situações buscando identificar os problemas e propor 
alternativas para resolvê-los; 
- Ter capacidade para mediar processos decisórios; 
- Ter responsabilidade, dinamismo e iniciativa; 
- Ter experiência de trabalho na área de organização comunitária (associação, cooperativa, ONG, etc); 
- Ter capacidade de trabalho em equipe e de aposta no dialogo social e comunitário; 
- Ter domínio da linguagem escrita e boa expressão oral; 
- Ter conhecimento dos principais recursos de informativa; 
- Ter disponibilidade para eventuais viagens e trabalhar finais de semana e feriados. 
1.4 – Formação exigida: Ensino superior completo no Curso de Museologia.  
 
2) TÉCNICO EM RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS 
2.1 – Das atribuições da função: 
– Prestar consultoria para a instituição sobre a conservação, a restauração e a conservação preventiva de bens culturais; 
– Planejar, organizar, administrar, dirigir, supervisionar e realizar atividades de conservação e restauração e de 
conservação preventiva de bens culturais móveis e integrados do Espaço Cultural Nhá Rita; 
– Atuar na manutenção e gerenciamento do acervo e patrimônio, buscando implementar medidas de conservação 
preventiva e, sendo necessário, intervir para impedir a degradação ou desaparecimento de um bem cultural; 
– Compreender o aspecto material e simbólico dos objetos que possuem significação histórica, artística e cultural e os 
seus processos de deterioração, a fim de prevenir sua degradação; 
– Elaborar e fornecer laudos sobre estado de conservação de acervos para a instituição; 
– Acompanhar montagem de exposições, de transporte e de guarda de bens culturais móveis, propondo ações para 
garantir a segurança do acervo; 
– Atuar na instituição estabelecendo o diálogo e a cooperação com os demais profissionais das áreas afins; 
– Implementar estudos, pesquisas e ações, voltadas à valorização do patrimônio; 
– Estimular e promover a interdisciplinaridade da conservação, da restauração e da conservação preventiva com os 
outros campos do conhecimento; 
– Compartilhar saberes com o grupo de monitores da comunidade da Serra do Cipó para a manutenção e conservação 
do acervo do Espaço Cultural Nhá Rita.  
2.2 – Das habilidades e atitudes exigidas da função: Comunicação, lidar com pessoas, dar e receber opinião, 
flexibilidade, escuta, proatividade, pontualidade, organização, colaboração, comprometimento e assiduidade. 
2.3 – Requisitos exigidos para a função: 
- Ter natureza jurídica CNPJ/MEI ou estar inscrito no WEBISS em Minas Gerais;  
- Ter honestidade e transparência;  
- Ter perfil empreendedor; 
- Ter capacidade de planejar e coordenar o trabalho; 
- Ter capacidade de gestão de processos, com visão sobre as situações buscando identificar os problemas e propor 
alternativas para resolvê-los; 
- Ter capacidade para mediar processos decisórios; 
- Ter responsabilidade, dinamismo e iniciativa; 
- Ter experiência de trabalho na área de organização comunitária (associação, cooperativa, ONG, etc); 
- Ter capacidade de trabalho em equipe e de aposta no dialogo social e comunitário; 
- Ter domínio da linguagem escrita e boa expressão oral; 
- Ter domínio dos principais recursos de informativa; 
- Ter disponibilidade para eventuais viagens e trabalhar finais de semana e feriados. 
2.4 – Formação exigida: Ensino superior completo e/ou Curso Técnico ou Especialização na área de Conservação e 
Restauro de Bens Culturais Móveis.  
 
 
 
 



 
IV – DAS CONDIÇÕES SALARIAIS E DE TRABALHO: 
 
a) 01 Museólogo: 
- Contrato de Prestação de Serviços por Tempo Determinado com apresentação de Nota Fiscal do profissional.   
- Remuneração: R$ 6.000,00 (seis mil reais) divididos em 06 (seis) parcelas.  
- Duração: prazo determinado de 05 (cinco) meses.   
- Atuação no Ecomuseu do Cipó com sede na Fazenda do Cipó - Serra do Cipó, Rodovia MG 10 - Km 94, Distrito de São 
José do Almeida, Jaboticatubas, Minas Gerais, 35835-000. 
- Dias: a serem combinados entre o candidato e Coordenação a partir do levantamento de demandas.  
 
b) 01 Técnico em Restauração e Conservação de Bens Culturais Móveis 
- Contrato de Prestação de Serviços por Tempo Determinado com apresentação de Nota Fiscal do profissional.   
- Remuneração: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) divididos em 06 (seis) parcelas.  
- Duração: prazo determinado de 05 (cinco) meses.   
- Atuação no Ecomuseu do Cipó com sede na Fazenda do Cipó - Serra do Cipó, Rodovia MG 10 - Km 94, Distrito de São 
José do Almeida, Jaboticatubas, Minas Gerais, 35835-000. 
- Dias: a serem combinados entre o candidato e Coordenação a partir do levantamento de demandas.  
 
V – DAS INSCRIÇÕES, ENTREVISTAS E DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS (OBRIGATÓRIA):  
 
1) INSCRIÇÕES: A inscrição será feita, exclusivamente, pelo e-mail ecomuseudocipo@gmail.com de 22 a 28 de Janeiro 
de 2018. É necessário indicar no campo de assunto do e-mail: SELEÇÃO MUSEOLOGO ou SELEÇÃO TÉCNICO EM 
RESTAURAÇÃO. Os documentos a serem anexados são: Carta de Intenção, com clareza na apresentação e motivação 
para a função e Currículo (portfólio) atualizado.  
 
2) ENTREVISTAS: O candidato selecionado para a entrevista deverá levar para o processo classificatório o Comprovante 
de escolaridade/formação e Certidão de MEI (Micro Empreendedor Individual) ativa/válida ou inscrição no WEBISS 
em município de Minas Gerais.  
 
3) CONTRATAÇÃO: Para o profissional contratado será necessário fotocopia da Carteira de Identidade, CPF e 
comprovante de endereço. Será realizado um Contrato de Prestação de Serviço por Tempo Determinado e deverá ser 
apresentado uma Nota Fiscal a cada parcela de remuneração a ser paga.  
 
VI – DA SELEÇÃO: O Processo seletivo será simplificado e constará das seguintes etapas: 
 
- Análise e Seleção de Carta de Intenção dos candidatos; 
- Análise e Seleção de Currículos;  
- Entrevista pessoalmente para os candidatos selecionados; 
- Resultado final.  
 
VII – PONTOS IMPORTANTES DO PROCESSO CLASSIFICATÓRIO: 
 
- Não sendo morador da região, ter disponibilidade para viagens a trabalho para a Serra do Cipó; 
- Ter tempo disponível para imersões de trabalho na Serra do Cipó; 
- Ter experiência de trabalho em organizações de sociedade civil como associações, cooperativas, ONGs, ecomuseus, 
museus comunitários ou pontos de cultura, etc;  
- Ter responsabilidade, honestidade e transparência.  
- O candidato deve ficar atento ao e-mail informado na inscrição e ao site institucional do Ecomuseu para saber dos 
resultados e possíveis chamadas para entrevistas e contratações.  
 
 



VIII – CRONOGRAMA E PRAZOS: 
 

 
 
IX – DISPOSIÇÕES FINAIS: A participação no processo seletivo implica a aceitação, por parte do candidato, das datas e 
horários definidos pela Baí – Educação, Cultura e Ambiente para a entrega de documentos, bem como para a realização 
das entrevistas, contratação, assinatura de Contrato e apresentação de Notas Fiscais referentes à remuneração.  
 
- A comissão de seleção é soberana em seus julgamentos, não cabendo veto ou recursos às suas decisões. 
- O currículo e a carta de intenção devem ser enviados, exclusivamente, para o e-mail: ecomuseudocipo@gmail.com 

- A Baí – Educação, Cultura e Ambiente se reserva o direito de alterar as datas, o formato e as condições do edital, de 
forma a atender as necessidades do projeto. As possíveis alterações serão comunicadas aos candidatos participantes de 
cada fase da seleção. 
- A Baí – Educação, Cultura e Ambiente se reserva o direito de não realizar a contratação de profissionais para uma ou 
mais vagas, caso os candidatos a estas vagas não tenham o perfil necessário e/ou não atendam aos critérios estipulados 
para a realização das ações previstas pelo Ecomuseu do Cipó.  
- A Baí poderá, a seu critério, ampliar o número de vagas nas diversas linguagens, ao longo do processo de seleção. Esta 
decisão, caso ocorra, será comunicada aos candidatos participantes de cada. 
 
X – DEMAIS INFORMAÇÕES: Todas as dúvidas e demais informações devem ser esclarecidas diretamente com a Baí – 
Educação, Cultura e Ambiente (Ecomuseu do Cipó) através do email ecomuseudocipo@gmail.com ou pelo 
telefone/whatsapp 31 99741 1065. 
 
XI – CONTATOS:  
- Sede do Ecomuseu do Cipó: Fazenda do Cipó - Serra do Cipó, Rodovia MG 10 - Km 94, Distrito de São José do Almeida, 
Jaboticatubas, Minas Gerais, 35835-000  
- Local de entrevistas: Acrópole Contabilidade, Rua Tabaiares nº 12 sala 401, Floresta, Belo Horizonte, Minas Gerais, 
30.150-040 
- Site: www.ecomuseudocipo.com 
- Facebook: www.facebook.com/ecomuseu.docipo 
- Email: ecomuseudocipo@gmail.com 

 
A coordenação, 

Jaboticatubas,17 de Janeiro de 2018. 
 

Atividades Local Datas 

Envio das Cartas de Intenção e Currículos  Envio por email: 
ecomuseudocipo@gmail.com 

22 a 28 de Janeiro de 
2018 

Divulgação dos selecionados para as Entrevistas Site institucional e  
Redes Sociais 

29 de Janeiro de 2018 

Realização das Entrevistas Rua Tabaiares nº 12 sl 401, 
Floresta – Belo Horizonte 

31 de Janeiro e 01 de 
Fevereiro de 2018 

Divulgação do Resultado final Site institucional e  
Redes Sociais 

02 de fevereiro de 2018 

Contratação e inicio do trabalho no Espaço Cultural Nhá Rita Jaboticatubas – Serra do Cipó 05 de fevereiro de 2018. 


