Edital co.liga + Escola do Olhar
Com o propósito de estimular a participação das juventudes, compreendendo a
co.liga como uma escola livre de formação, programação cultural, distribuição e
produção permanente de conteúdo, e considerando seu propósito de incluir as
juventudes brasileiras no campo da economia criativa por meio de educação,
trabalho e comunidade, lançamos o Edital co.liga + Escola do Olhar, para seleção de
educador(a) temporário(a) que prestará serviço à Gerência de Educação do Museu
de Arte do Rio (MAR) durante uma exposição de arte.
Inaugurado em 1º de março de 2013, o Museu de Arte do Rio (MAR) promove uma
leitura transversal da história da cidade, seu tecido social, sua vida simbólica,
conflitos, contradições, desafios e expectativas sociais. Suas exposições unem
dimensões históricas e contemporâneas da arte por meio de mostras de longa e
curta duração, de âmbito local e nacional. O museu surge também com a missão de
inscrever a arte no ensino público, por meio de sua Escola do Olhar.
Nesta chamada serão abertas 2 (duas) vagas para colaboração em regime
presencial no Rio de Janeiro durante o período de setembro a novembro de 2022. Os
candidatos devem ter curso superior concluído ou em andamento reconhecido pelo
MEC nas áreas de artes, ciências humanas, ciências sociais, educação ou em áreas
afins. É desejável ter experiência profissional em elaboração e execução de projetos
culturais em espaços formais e não-formais. Além disso, será considerado um
diferencial ter domínio em Libras.
A contratação será realizada em formato MEI com remuneração de R$ 2.500,00 por
mês de trabalho, com jornada semanal de 40 horas em escala a definir.
São atribuições da vaga:

1

a. Realizar visitas educativas e atendimentos para diferentes perfis de público,
buscando o diálogo a partir de distintos eixos de discussão, tendo em vista
as características de cada grupo;
b. Desenvolver pesquisas e colaborar no processo criativo das ações educativas
para realização das visitas e atividades junto a Gerência de Educação do
Museu de Arte do Rio (MAR) e Escola do Olhar;
c. Planejar e desenvolver propostas de visitas e atividades educativas que
promovam a integração entre equipamentos culturais da cidade do Rio de
Janeiro com o Museu de Arte do Rio (MAR);
d. Realizar iniciativas de formação e capacitação de educadores formais e não
formais, propondo conteúdos e ações em diálogo com a metodologia da
mediação cultural desenvolvida pela Escola do Olhar;
e. Preencher avaliações e elaborar relatórios de visitas e atividades
O edital é uma iniciativa da Escola do Olhar do Museu de Arte do Rio (MAR) e da
co.liga, uma realização da OEI - Organização dos Estados Ibero-americanos e da
Fundação Roberto Marinho.
1. Objetivos
O Edital co.liga + Escola do Olhar tem como objetivos:
● fomentar e apoiar a inclusão produtiva das juventudes brasileiras;
● estimular a pesquisa, reflexão crítica e debates nos campos da economia
criativa;
● promover a interação entre jovens em formação e o mercado de trabalho;
● desenvolver as habilidades dos jovens nas práticas de mediação cultural em
um processo acompanhado por profissionais experientes do quadro da
Escolha do Olhar/Museu de Arte do Rio.
2. Requisitos
Podem se candidatar ao Edital co.liga + Escola do Olhar jovens co.ligados que já
tenham concluído no mínimo 1 (um) curso na área de Patrimônio cultural da co.liga,
tenham mais de 18 anos, e tenham o perfil completo preenchido na comunidade de
co.ligados, incluindo informações de localidade, renda, interesses profissionais,
habilidades e mini biografia.
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Os candidatos devem ter curso superior concluído ou em andamento reconhecido
pelo MEC nas áreas de artes, ciências humanas, ciências sociais, educação ou em
áreas afins. É desejável ter experiência profissional em elaboração e execução de
projetos culturais em espaços formais e não-formais. Além disso, será considerado
um diferencial ter domínio em Libras.
Serão priorizados jovens com idades até 29 anos, com preferência para pessoas
negras e/ou indígenas. Como a Escola do Olhar e o Museu de Arte do Rio realizam
atividades em parceria com outras instituições, é fundamental que o (a) candidato
(a) tenha disponibilidade para atuar presencialmente em localidade da Zona Norte
do Rio de Janeiro.
3. Prazo de duração
A duração do serviço será de 3 (três) meses, de setembro a novembro de 2022. Os
encontros, reuniões e jornadas, orientadas pela equipe do museu, acontecerão ao
longo desse período e prevêem dedicação de 40 (quarenta) horas semanais, em
horários a combinar.
4. Inscrições
As inscrições para a seleção do Edital co.liga + Escola do Olhar são gratuitas e
estarão abertas no período de 27 de julho a 21 de agosto de 2022 pelo endereço
eletrônico da escola: coliga.digital.
É vedada a inscrição de qualquer funcionário ou colaborador das entidades
realizadoras deste edital, bem como seus cônjuges, companheiros e parentes em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
Para a efetivação das candidaturas, devem ser apresentados:
a. Formulário de inscrição preenchido
(https://forms.gle/LCFEfaohGUYXMkRA8);
b. Perfil completo na área co.ligados (https://coliga.digital/comunidade)
da plataforma incluindo: foto, localidade, mini biografia, interesses
pessoais e profissionais, habilidades e experiências diversas como
cursos livres e trabalhos informais. Saiba mais como editar o seu
perfil: https://youtu.be/jOHrOamxz_I
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c. Vídeo de até 1’ (um minuto) sobre como a sua trajetória se liga às
práticas de mediação cultural. Caso possua alguma relação de vida
e/ou experiência de trabalho no bairro de Madureira e arredores,
descreva brevemente;
d. Mínimo de 1 (um) certificado de curso na área de Patrimônio cultural
realizado na co.liga (a verificação será feita diretamente no sistema na
data final do prazo de inscrição; não há necessidade de incluir os
certificados no formulário de inscrição);
A validação da candidatura será feita preferencialmente por e-mail, que deverá
obrigatoriamente constar no formulário de inscrição;
Não serão aceitas inscrições fora das datas estipuladas;
O material das inscrições não selecionadas será descartado.
5. Seleção
A co.liga e o Museu de Arte do Rio selecionarão até 10 candidatos por Comissão de
Julgamento e Seleção composta por representantes de ambas instituições. Após a
divulgação dos selecionados, a equipe da Escola do Olhar marcará entrevistas nos
dias subsequentes para definir as 2 (duas) pessoas que participarão do projeto.
Todas as candidaturas que apresentarem os requisitos mínimos (como
apresentados no item 2) serão consideradas para a seleção final, e serão utilizados
os seguintes critérios para desempate:
- estar no recorte de idade e renda prioritários para o programa;
- experiência e interesse na área de mediação cultural e/ou educação popular;
- relação com o território de Madureira e arredores;

- ter domínio em Libras;
- engajamento em outras atividades da co.liga.
6. Resultado
Divulgação da seleção: 26 de agosto de 2022, na plataforma co.liga.
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7. Cronograma
Inscrições: 27 de julho a 21 de agosto de 2022.
Divulgação dos selecionados: 26 de agosto de 2022.
Entrevistas: a partir de 27 de agosto
Vigência da contratação temporária: de setembro a novembro de 2022.
8. Disposições gerais
A prestação de serviços será feita para o Museu de Arte do Rio (MAR), que será o
responsável por todo processo de contratação e gestão de contrato durante o
período do serviço.
Em caso de dúvidas ou problemas no ato da inscrição, entrar em contato pelo email
comunidade.co.liga@frm.org.br.
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