
PROCESSO DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

EDITAL I – 2021

VAGAS PARA ESTÁGIO EM MUSEU

O Museu da Cultura  Cearense  do  Centro  Dragão  do  Mar  de  Arte  e  Cultura  abre
processo seletivo para estágio no Núcleo de Ação Educativa.

Recrutamos estudantes universitários  para o  preenchimento de 2 (duas)  vagas de
educador e renovação do cadastro de reservas. Os (as) interessades devem estar
regularmente matriculades e cursar, preferencialmente, entre o 3º e o 5° semestres de
um dos seguintes cursos:

 Pedagogia

 Ciências Sociais

 História

 Psicologia

 Geografia

 Filosofia

 Humanidades

 Antropologia

 Turismo

 Letras

 Música

 Teatro

Recrutamos também estudantes das áreas abaixo para preenchimento de 2 (duas)
vagas de estágio direcionado ao universo digital/internet/mídias sociais.

Design Social media / Desenvolvimento de materiais para 
mídias sociais e outros produtos digitais

Publicidade  e
Propaganda

Social media / Desenvolvimento de materiais para 
mídias sociais e outros produtos digitais

Para participação neste processo seletivo, deve ser encaminhado currículo vitae para
m  cc.dragao.educativo@gmail.com   de 01 a 03 de Fevereiro de 2021.

 A entrevista será realizada pela internet através de videochamada;

 Todes candidates aprovades receberão um e-mail com o link do Google Meet e
as devidas orientações para participar da entrevista.

Outras informações através do telefone (85) 3488-8621. 

SOBRE O ESTÁGIO

mailto:estagioeducativomcc@gmail.com


– O estágio no Núcleo Educativo tem como objetivo principal o desenvolvimento do
educador museal, através das práticas diversas que envolvem essa função:

 recepção e informação do público;

 práticas de mediação cultural;

 desenvolvimento de oficinas e outras atividades educativas;

 desenvolvimento de ações educativas junto a outras instituições;

 desenvolvimento de projetos educativos;

 e constante estudo e pesquisas sobre: as exposições do museu, o patrimônio
cultural e a cultura cearense, a prática educativa neste espaço, etc.

– O/a estagiário/a deve participar dos espaços de formação, reunião e pesquisa.

– O educador cumpre carga horária de até 30 horas semanais, com escala alternada
em finais de semana e feriados (atualmente reduzida devido ao trabalho em formato
remoto);

–  O  estagiário  recebe  bolsa-auxílio  mensal  no  valor  de  R$  700,00  (incluso  vale-
transporte).

OBSERVAÇÕES

 – É imprescindível estar regularmente matriculade em algum dos cursos supracitados;

– serão analisados somente os currículos recebidos até o dia 03/02/2021;

– receberemos apenas currículo vitae;

– o arquivo deve estar em formato de documento (word) ou pdf;

– o documento deve ser nomeado com nome completo do/a candidate;

– no assunto do e-mail coloque SELEÇÃO DE EDUCADORES.




