
 
 
Trabalhe no MAM 
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro 
Oportunidade: Educador(a) 
 
Apresentação 
O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM Rio) abre duas oportunidades de 
Educador(a) Assessor(a) do museu. 
 
Formação Desejada: Graduação nas áreas de arte e cultura, pedagogia, ciências humanas, 
ciências sociais ou áreas correlatas.  
 
Experiência: Experiência mínima de 2 anos com programas de educação em museus, 
projetos ou instituições culturais, ou movimentos sociais. Experiência prévia com projetos de 
acessibilidade cultural e/ou de base comunitária. 
 
Habilidades e conhecimentos: Conhecimento e interesse nas áreas de educação, arte, 
cultura, cidade e acessibilidade; habilidade e interesse em dialogar com os públicos, nas 
suas diversidades e singularidades; habilidade e interesse em trabalhar coletivamente; 
Facilidade e disposição em realizar pesquisas; fluência em segundo idioma, com preferência 
para LIBRAS.  
 
Cronograma da seleção: As inscrições de 24 de setembro a 01 de outubro, através do 
formulário disponível em http://bit.ly/mamrio-educador 
 
Perfil desejado 
Profisisonal com experiência no planejamento e realização de estratégias de mediação 
cultural, tendo em vista o envolvimento, a participação, o relacionamento, a integração, a 
inclusão e a formação dos diferentes públicos. É necessário ter disponibilidade para trabalho 
aos finais de semana e feriados. O Educador(a) Assessor(a) responde à Gerente de 
Educação e Participação.  
 

São atribuições do cargo de Educador (a) Assessor (a) 
 

● Atuar como referência de um dos núcleos da Gerência de Educação e Participação, e 
ser responsável pelo acompanhamento e execução das ações deste núcleo; 

● Planejar e realizar visitas, oficinas e formações; 
● Mobilizar os públicos e se relacionar com parceiros referentes aos projetos sob sua 

responsabilidade; 
● Participar do programa de formação continuada do MAM Rio; 

___ 
 
Inscrições em: http://bit.ly/mamrio-educador  
Contatos para dúvidas: oportunidades@mam.rio 

http://bit.ly/mamrio-educador


 

● Pesquisar e desenvolver materiais, dispositivos e tecnologias assistivas para os 
diferentes públicos do MAM; 

● Planejar, realizar e participar de programas que buscam se relacionar com as outras 
áreas de atuação do MAM Rio; 

● Acolher e colaborar com a formação das educadoras estagiárias, atuando como 
referência no desenvolvimento da sua trajetória profissional; 

● Gerar relatórios para monitoramento quantitativo e qualitativo das atividades; 
● Zelar pelos espaços, materiais e equipamentos de trabalho; 
● Atuar em concordância dos protocolos e políticas do MAM.  
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