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Apresentação 
 
O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM Rio) abre uma oportunidade de estágio 
na área de parcerias estratégicas do museu.  
 
As inscrições estarão abertas até 4 de fevereiro por meio do formulário disponível em: 
http://bit.ly/mamrio-estagio-parcerias 
 

Ações estruturantes para o desenvolvimento da área: Buscamos candidatos para apoiar as 
atividades da área de parcerias estratégicas que engloba a captação de pessoas físicas e 
jurídicas, de permutas e a área de eventos. Realizar atividades como o envolvimento com 
projetos de incentivo à cultura em diferentes frentes, desde sua elaboração, 
acompanhamento, até a prestação de contas, elaboração de propostas de captação, 
acompanhamento dos programas de relacionamentos do museu, como Clube de 
Colecionadores e Amigos do MAM Rio. Com interação com diversos núcleos da instituição, a 
área de parceria estratégicas tem um visão geral do museu e proporcionará um aprendizado 
amplo sobre a instituição.  

Atividades: 

● Pesquisa de editais na área cultural; 
● Atualização de mailing; 
● Pesquisa de novos contatos; 
● Elaboração de cartas e correspondências; 
● Envio de correspondências gerais e follow dos programas de relacionamento; 
● Interações diárias com os projetos incentivados; 
● Estudo frequente das Leis de Incentivo à Cultura; 
● Organização dos arquivos da área;  
● Digitalização de contratos; 

Habilidades e Conhecimentos: Cursando Ensino Superior em Administração Pública, 
Administração de Empresas, Produção Cultural,  Comunicação, Marketing ou Economia; 
Domínio no pacote Office/Suíte do Google (Docs, Sheets etc). 
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Perfil desejado: Buscamos uma pessoa com entusiasmo para colaborar para o crescimento 
do museu, que tenha interesse no terceiro setor, gestão de projetos culturais e economia 
criativa; Leis de Incentivos à Cultura; Capacidade analítica; Organização, cumprimento e 
controle de prazos. 
 
Sobre o MAM Rio 
 
O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM Rio), fundado em 1948, é voltado às 
vanguardas e à experimentação nas artes, cinema e cultura. Seu acervo de cerca de 15 mil 
obras forma uma das mais importantes coleções de arte moderna e contemporânea da 
América Latina. O museu, que funciona desde 1958 em um edifício reconhecido 
internacionalmente como um marco da arquitetura moderna mundial, realizou inúmeras 
exposições que marcam até hoje as expressões e linguagens das artes visuais e abrigou 
múltiplos movimentos artísticos brasileiros. 
  
O MAM Rio é uma instituição cultural constituída como uma sociedade civil de interesse 
público, sem fins lucrativos, apoiada por pessoas físicas e por empresas, que tem 
atualmente a Petrobras, o Itaú e a Ternium como mantenedores por meio da Lei Federal de 
Incentivo à Cultura, e o Grupo PetraGold como patrocinador. 
  
Sobre o processo de transformação do MAM Rio 
 
Desde janeiro de 2020, a nova gestão do MAM Rio, liderada pelo diretor-executivo Fabio 
Szwarcwald, com o apoio do corpo de conselheiros do MAM e das demais áreas do museu, 
deu início a um processo de profunda transformação institucional envolvendo novas ideias, 
novos fluxos de trabalho e novas atitudes.  Transformar significa tornar o museu mais 
aberto, com engajamento social, acolhimento, sustentável, digital, experiencial e humano.  
 
É uma ação afirmativa que busca ampliar o relacionamento com a cidade do Rio de Janeiro, 
com base na trajetória de experimentação do MAM. As ações do processo de transformação 
buscam coerência com o projeto original do museu, pautado pelo tripé 
arte-educação-cultura.  
 
É parte da transformação do MAM atrair profissionais e parceiros que possam somar suas 
experiências e conhecimentos para construirmos novas formas de atuação que 
correspondam a uma presença contemporânea do museu em todas as suas dimensões, 
passando por uma renovação de seus conteúdos artísticos, digitais, educativos, 
comunitários, instigando relações urbanas locais, seu impacto social e sua sustentabilidade 
econômica.  
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