A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros, a seguir simplesmente denominada de
CASA, é pessoa jurídica de direito privado de caráter cultural e filantrópico, com Estatuto
Social registrado no 4º Registro de Pessoas Jurídicas de São Paulo, sob o nº. 556196, em 19
de janeiro de 2009, qualificada como organização social de acordo com a Lei Complementar
nº. 846, de 4 de junho de 1998, e o decreto nº. 43.493, de 29 de julho de 1998.
A CASA rege-se pelo Código Civil brasileiro, pela Lei Complementar do Estado de São Paulo
nº. 846, de 4 de junho de 1998, que dispõe sobre as Organizações Sociais, pelo seu Estatuto
Social e pelo presente Regimento Interno.
DESCRIÇÃO DOS CARGOS MCB

Objetivo:
Visa assegurar que o departamento de Recursos Humanos seja considerado como
elemento importante no planejamento estratégico da instituição investindo na valorização
do quadro de pessoal, pautando-se por princípios éticos e legais. Disponibilizar a descrição
dos cargos compatibilizada com o plano de cargos e salários referente aos processos de
contratação no Museu da Casa Brasileira, localizado na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2705, São
Paulo, SP.

DESCRIÇÃO DE CARGO - ADMINISTRATIVOS
Identificação:
Cargo: Auxiliar Administrativo JR

Data: 10/2014

Diretoria: Administrativo

Departamento: Administrativo

Área: Meio

1. Responsabilidades:
 Preparar, organizar, analisar, arquivar documentos e correspondências diversas
 Organização e localização de arquivos físicos e digitalizados.
 Controle do almoxarifado de materiais de escritório e publicações diversas.
 Elaborar orçamentos para compras diversas do departamento como materiais de
papelaria, lanches, etc.
 Elaborar protocolos para envio de documentos diversos.
 Apoio na gestão de patrimônio.
 Preenchimentos de planilhas de controles como estoque de materiais de escritório,
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estacionamento, publicações para análises gerenciais de controle.
 Serviços externos como banco, entrega de folder da programação, compras de
materiais diversos.
 Organizar armários em geral.
 Fazer cotações e compras.
2. Formação:
Cursando Superior
3. Experiências:
Um ano na área administrativa/comercial com experiência em compras e controle de
estoques. Conhecimento em Pacote Office (Word, Excel, Outlook).
4. Habilidades:
Dinâmico, organizado, trabalho em equipe.
5. Atitudes:
Pró Ativo e responsável.
Identificação:
Cargo: Auxiliar Administrativo PL

Data: 10/2014

Diretoria: Administrativo

Departamento: Administrativo

Área: Meio

1. Responsabilidades:
 Preparar, organizar, analisar, arquivar documentos e correspondências diversas
 Organização e localização de arquivos físicos e digitalizados.
 Controle do almoxarifado de materiais de escritório e publicações diversas.
 Elaborar orçamentos para compras diversas do departamento como materiais de
papelaria, lanches, etc.
 Elaborar protocolos para envio de documentos diversos.
 Apoio na gestão de patrimônio.
 Preenchimentos de planilhas de controles como estoque de materiais de escritório,
estacionamento, publicações para análises gerenciais de controle.
 Serviços externos como banco, entrega de folder da programação, compras de
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materiais diversos.
 Organizar armários em geral.
 Fazer cotações e compras.
2. Formação:
Cursando Superior
3. Experiências:
Um ano na área administrativa/comercial com experiência em compras e controle de
estoques. Conhecimento em Pacote Office (Word, Excel, Outlook).
4. Habilidades:
Dinâmico, organizado, trabalho em equipe.
5. Atitudes:
Pró Ativo e responsável.
Identificação:
Cargo: Auxiliar Administrativo Sr.

Data: 10/2014

Diretoria: Administrativo

Departamento: Administrativo

Área: Meio

1. Responsabilidades:
 Preparar, organizar, analisar, arquivar documentos e correspondências diversas
 Organização e localização de arquivos físicos e digitalizados.
 Controle do almoxarifado de materiais de escritório e publicações diversas.
 Elaborar orçamentos para compras diversas do departamento como materiais de
papelaria, lanches, etc.
 Elaborar protocolos para envio de documentos diversos.
 Apoio na gestão de patrimônio.
 Preenchimentos de planilhas de controles como estoque de materiais de escritório,
estacionamento, publicações para análises gerenciais de controle.
 Serviços externos como banco, entrega de folder da programação, compras de
materiais diversos.
 Organizar armários em geral.
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 Fazer cotações e compras.
2. Formação:
Cursando Superior
3. Experiências:
Um ano na área administrativa/comercial com experiência em compras e controle de
estoques. Conhecimento em Pacote Office (Word, Excel, Outlook).
4. Habilidades:
Dinâmico, organizado, trabalho em equipe.
5. Atitudes:
Pró Ativo e responsável.
Identificação:
Cargo: Recepcionista Administrativo
Diretoria: Administr. Financeira

Data: 10/2014
Departamento: Administrativo

Área: Meio

1. Responsabilidades:


Recepcionar visitantes, identificar as áreas de interesse e informar aos
interessados a presença dos mesmos.

 Efetuar atendimento telefônico, transferir ligações, transmitir recados, efetuar
ligações interurbanas / celulares, bem como efetuar os respectivos registros,
controles e prestar informações ao público sobre as atividades do MCB.
 Organizar e controlar as correspondências, separar por destinatário / assunto e
solicitar a respectiva distribuição.
 Informar, quando necessário, as alterações de contatos para atualização do
mailing.
 Enviar e receber conforme solicitação, documentos, através da operação do
aparelho de “Fax”, bem como efetuar a respectiva reposição de papel.
 Prestar, quando solicitado, informações sobre o MCB e respectivos eventos /
exposições, baseando-se em informações recebidas.
 Controlar toda documentação enviada para Cartório, preenche controles
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específicos.
 Etiquetar, quando solicitado, convites de exposições e eventos, baseando – se em
relação pré – definida, bem como solicitar a respectiva expedição dos mesmos.
 Estabelecer roteiros para boys e moto-boys, de acordo com prioridades definidas
pela área administrativa.
 Efetuar outras atividades correlatas a critério da sua liderança.
2. Formação:
Ensino Médio completo.
3. Experiências:
01 ano na função
Informática (Word, Excel e Internet).
4. Habilidades:
Relacionamento interpessoal;
Trabalho em equipe;
Excelência no atendimento ao Público;
Comunicação verbal e escrita;
Dinâmico, organizado.
5. Atitudes:
Respeito à diversidade social, econômica e público em geral;
Pró Ativo e responsável.

DESCRIÇÃO DE CARGO - BILHETERIAS
Identificação:
Cargo: Recepcionista de Público

Data: 01/2017

Diretoria: Administrativa Financeira

Departamento: Administrativo
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Área: Fim

1. Responsabilidades:
 Recepcionar e atender ao público, prestando informações sobre valores do
ingresso, exposições e eventos do MCB, e respectivas datas e horários, propiciar
atendimento preferencial a gestantes, idosos e deficientes físicos, entre outros.
 Efetuar a venda de ingressos e catálogos do MCB, baseando – se em padrões e
critérios pré – definidos, bem como efetuar o respectivo acerto de contas junto à
coordenação.
 Organizar a recepção, arrumando folders, catálogos e outros no balcão de
atendimento, acompanhar estoque, solicitando reposição quando necessário.
 Efetuar contagem de público, baseando-se em critérios pré-definidos, quando
solicitado.
 Elaborar relatório sobre sua atividade, em diferentes níveis de detalhes, para
diferentes públicos, informando quantidade de público, dar informações sobre as
obras e etc.
 Efetuar outras atividades correlatas a critério de sua liderança.
2. Formação:
Ensino médio completo.
3. Experiências:
1 ano com experiência em atendimento ao público.
Conhecimento: Excel / Word / Outlook / Windows / operação de Caixa
4. Habilidades:
Excelência no atendimento ao Público;
Cuidado pessoal, Comunicação verbal;
Trabalho em equipe, Relacionamento interpessoal.
5. Atitudes:
Respeito a diversidade social, econômica e público em geral;
Pró – Atividade e Flexibilidade.

DESCRIÇÃO DE CARGO – CAPTAÇÃO E EVENTOS
Identificação:
Cargo: Auxiliar de Eventos PL

Data: 01/2017
Atualizado em 27/06/2019

Diretoria: Administrativa

Departamento: Captação e Eventos

Área: Fim

Financeira
1. Responsabilidades:
 Efetuar as atividades de atendimento a clientes interessados em realizar eventos
no MCB, tanto no atendimento por telefone, e-mail, como também pessoalmente.
 Realizar visitas técnicas no espaço com clientes e fornecedores realizadores do
evento apresentar a infraestrutura disponível e dirimir dúvidas sobre as
possibilidades e respectivos critérios e procedimentos de utilização.
 Acompanhar a agenda de programação do MCB e mantê-la atualizada na rede
para consulta de todas as áreas.
 Auxiliar os Analistas, coordenadores e Gerentes na cessão onerosa do espaço,
realizando as reservas e o fechamento. Preparar toda a documentação para
locação do espaço e submeter à aprovação da Coordenação.
 Preparar, submeter às assinaturas e arquivar todos os documentos na pasta de
eventos.
 Acompanhar a entrega do espaço ao cliente realizador do evento.
 Acompanhar a montagem do evento na íntegra fiscalizando o espaço de acordo
com as regras do Museu.
 Fazer vistoria pós-evento (no dia seguinte à entrega do espaço).
 Realizar cotações de preços com fornecedores externos e acionar os prestadores
de serviços internos para os eventos privados ou próprios.
 Providenciar os pagamentos aos fornecedores contratados pelo MCB, efetuar
previsão de valores junto ao Núcleo Administrativo Financeiro e apresentar os
respectivos recibos e comprovantes, em caso de eventos próprios do MCB.
 Cadastrar as oportunidades, contratos e documentos no CRM ou em qualquer
outro meio de controle.
 Dar todo suporte aos eventos públicos do museu.
 Realizar as tarefas administrativas do departamento, como protocolos,
digitalizações. Planilhas de controle, cartas, correios e etc.
2. Formação:
Superior Completo ou Cursando em Administração, Relações Públicas, Publicidade ou
Turismo.
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3. Experiências:
Preferencialmente experiência na área de eventos;
(Ex. Relações Públicas, Publicidade, Turismo ou Vendas)
4. Habilidades:
Trabalho em equipe; Relacionamento interpessoal;
Organização; Domínio da escrita/gramática;
Eloquência; Planejamento; Visão Sistêmica;
Processos; Boa apresentação.
Conhecimento no Pacote Office
Conhecimento em CRM será um Diferencial
5. Atitudes:
Pró-atividade; Espírito de equipe;
Tato com o publico; Flexibilidade; Segurança.
Identificação:
Cargo: Auxiliar de Eventos SR
Diretoria: Administrativa

Data: 01/2017
Departamento: Captação e Eventos

Área: Fim

Financeira
1. Responsabilidades:
 Efetuar as atividades de atendimento a clientes interessados em realizar eventos
no MCB, tanto no atendimento por telefone, e-mail, como também pessoalmente.
 Realizar visitas técnicas no espaço com clientes e fornecedores realizadores do
evento apresentar a infraestrutura disponível e dirimir dúvidas sobre as
possibilidades e respectivos critérios e procedimentos de utilização.
 Acompanhar a agenda de programação do MCB e mantê-la atualizada na rede
para consulta de todas as áreas.
 Auxiliar os Analistas, coordenadores e Gerentes na cessão onerosa do espaço,
realizando as reservas e o fechamento. Preparar toda a documentação para
locação do espaço e submeter à aprovação da Coordenação.
 Preparar, submeter às assinaturas e arquivar todos os documentos na pasta de
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eventos.
 Acompanhar a entrega do espaço ao cliente realizador do evento.
 Acompanhar a montagem do evento na íntegra fiscalizando o espaço de acordo
com as regras do Museu.
 Fazer vistoria pós-evento (no dia seguinte à entrega do espaço).
 Realizar cotações de preços com fornecedores externos e acionar os prestadores
de serviços internos para os eventos privados ou próprios.
 Providenciar os pagamentos aos fornecedores contratados pelo MCB, efetuar
previsão de valores junto ao Núcleo Administrativo Financeiro e apresentar os
respectivos recibos e comprovantes, em caso de eventos próprios do MCB.
 Cadastrar as oportunidades, contratos e documentos no CRM ou em qualquer
outro meio de controle.
 Dar todo suporte nos eventos públicos do Museu.
 Realizar as tarefas administrativas do departamento, como protocolos,
digitalizações. Planilhas de controle, cartas, correios e etc.
 Acompanhar as campanhas de mídia.
2. Formação:
Superior Completo em Administração, Relações Públicas, Publicidade ou Turismo.
3. Experiências:
Preferencialmente experiência na área de eventos;
(Ex. Relações Públicas, Publicidade, Turismo ou Vendas)

4. Habilidades:
Trabalho em equipe; Relacionamento interpessoal;
Organização; Domínio da escrita/gramática;
Eloquência; Planejamento; Visão Sistêmica;
Processos; Boa apresentação.
Conhecimento no Pacote Office
Conhecimento em CRM será um Diferencial
5. Atitudes:
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Pró-atividade;
Espírito de equipe;
Tato com o publico; Flexibilidade; Segurança.
Identificação:
Cargo: Assistente de Eventos JR
Diretoria: Administrativa

Data: 04/2019
Departamento: Captação e Eventos

Área: Fim

Financeira
1. Responsabilidades:
 Dar suporte às atividades de atendimento a clientes interessados em realizar
eventos no MCB, tanto no atendimento por telefone, e-mail, como também
pessoalmente.
 Realizar visitas técnicas no espaço com clientes e fornecedores realizadores do
evento apresentar a infra-estrutura disponível e dirimir dúvidas sobre as
possibilidades e respectivos critérios e procedimentos de utilização.
 Acompanhar a agenda de eventos do MCB e mantê-la atualizada na rede para
consulta de todas as áreas.
 Preparar toda a documentação para locação do espaço e submeter à aprovação da
Gerência.
 Preparar, submeter às assinaturas e arquivar todos os documentos na pasta de
eventos.
 Manter sistemas utilizados pela área com dados e documentos atualizados.
 Fazer vistoria pós-evento (no dia seguinte à entrega do espaço).
 Realizar cotações de preços com fornecedores externos e acionar os prestadores
de serviços internos para os eventos privados ou próprios.
 Providenciar os pagamentos aos fornecedores contratados pelo MCB, efetuar
previsão de valores junto ao Núcleo Administrativo Financeiro e apresentar os
respectivos recibos e comprovantes, em caso de eventos próprios do MCB.
 Realizar as tarefas administrativas do departamento, como protocolos,
digitalizações, planilhas de controle, cartas, correios e etc.
2. Formação:
Cursando superior ou formado em Administração, Turismo, Relações Públicas, ou áreas
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afins;
3. Experiências:
Preferencialmente experiência na área de eventos;
Essencial conhecimento em Excel e pacote Office
Conhecimento em CRM.
(Ex. Relações Públicas, Publicidade, Turismo ou Vendas)
4. Habilidades:
Trabalho em equipe; Relacionamento interpessoal;
Organização; Domínio da escrita/gramática;
Eloquência; Planejamento; Visão Sistêmica;
Processos; Boa apresentação.
5. Atitudes:
Pró-atividade; Espírito de equipe;
Tato com o publico; Flexibilidade; Segurança.
Identificação:
Cargo: Assistente de Eventos PL
Diretoria: Administrativa

Data: 01/2017
Departamento: Captação e Eventos

Área: Fim

Financeira
1. Responsabilidades:
 Efetuar as atividades de atendimento a clientes interessados em realizar eventos
no MCB, tanto no atendimento por telefone, e-mail, como também pessoalmente.
 Organizar periodicamente o mailing de clientes e prospects de eventos.
 Manter o calendário de programação do MCB (publico e privado) sempre
atualizado, e seguir as orientações da coordenação quanto a venda e reserva de
datas.
 Vender ativamente a cessão onerosa do espaço, realizando as reservas e o
fechamento. Preparar toda a documentação para locação do espaço e submeter à
aprovação da Coordenação.
 Preparar, submeter às assinaturas e arquivar todos os documentos na pasta de
Atualizado em 27/06/2019

eventos, tanto públicos, quanto privados.
 Realizar visitas técnicas no espaço com clientes e fornecedores realizadores do
evento apresentar a infra-estrutura disponível e dirimir dúvidas sobre as
possibilidades e respectivos critérios e procedimentos de utilização.
 Realizar a visita periódica aos espaços do evento durante o período de montagem,
fiscalizando o espaço de acordo com as regras do Museu.
 Realizar cotações de preços com fornecedores externos e acionar os prestadores
de serviços internos para os eventos privados ou próprios.
 Providenciar os pagamentos aos fornecedores contratados pelo MCB, efetuar
previsão de valores junto ao Núcleo Administrativo Financeiro e apresentar os
respectivos recibos e comprovantes, em caso de eventos próprios do MCB.
 Anotar os números de publico, e repassar a informação aos possíveis
interessados, juntamente com email de agradecimento.
 Realizar curso de brigadista de incêndio, sempre que ofertado pelo Museu.
 Representar a coordenação, sempre que necessário.
 Preparar documentos, cartas e ofícios, e utilizar o caderno de referencia.
 Participar de reuniões de produção ou atendimento a eventos públicos do Museu.
2. Formação:
Superior completo ou incompleto em Relações Públicas;
Comunicação Social; Técnico em Eventos; Turismo.
3. Experiências:
Preferencialmente experiência na área de eventos;
(Ex. Relações Públicas, Publicidade, Turismo ou Vendas), mínimo de 5 anos.
4. Habilidades:
Trabalho em equipe; Relacionamento interpessoal;
Organização; Domínio da escrita/gramática;
Eloquência; Planejamento; Visão Sistêmica; Processos.
5. Atitudes:
Pró-atividade; Espírito de equipe;
Tato com o publico; Flexibilidade;
Segurança.
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Identificação:
Cargo: Assistente de Eventos SR
Diretoria: Administrativa

Data: 01/2017
Departamento: Captação e Eventos

Área: Fim

Financeira

1. Responsabilidades:
 Efetuar as atividades de atendimento a clientes interessados em realizar eventos
no MCB, tanto no atendimento por telefone, e-mail, como também pessoalmente;
 Realizar visitas técnicas no espaço com clientes e fornecedores realizadores do
evento apresentar a infra-estrutura disponível e dirimir dúvidas sobre as
possibilidades e respectivos critérios e procedimentos de utilização;
 Acompanhar a agenda de programação do MCB e mantê-la atualizada na rede
para consulta de todas as áreas;
 Vender a cessão onerosa do espaço, realizando as reservas e o fechamento.
Preparar toda a documentação para locação do espaço e submeter à aprovação da
Coordenação;
 Preparar, submeter às assinaturas e arquivar todos os documentos na pasta de
eventos;
 Acompanhar a entrega do espaço ao cliente realizador do evento;
 Realizar a visita periódica aos espaços do evento durante o período de montagem,
fiscalizando o espaço de acordo com as regras do Museu;
 Realizar cotações de preços com fornecedores externos e acionar os prestadores
de serviços internos para os eventos privados ou próprios;
 Providenciar os pagamentos aos fornecedores contratados pelo MCB, efetuar
previsão de valores junto ao Núcleo Administrativo Financeiro e apresentar os
respectivos recibos e comprovantes, em caso de eventos próprios do MCB;
 Anotar os números de publico, e repassar a informação aos possíveis
interessados;
 Enviar email de agradecimento e/ou notificação após a realização do evento;
 Acompanhar as metas do plano de trabalho, estipuladas ao departamento e
trabalhar pelo alcance trimestral das mesmas;
 Preparar documentos, cartas e ofícios, utilizar-se do caderno de referencia;
 Estar apto a explicar sobre projetos do MCB inscrito em leis de incentivo;
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 Identificar oportunidades de captação de recursos dos projetos aprovados em
Leis de incentivo, encaminhar à coordenação;
 Estar apto a conduzir uma reunião com realizador do evento publico (da
programação do Museu), e arquitetar toda a logística de produção;
 Fiscalizar horário de chegada de fornecedores internos, e instrução dos mesmos;
 Realizar curso de brigadista de incêndio, sempre que ofertado pelo Museu;
 Representar a coordenação, sempre que necessário;
 Comparecer a eventos de prospecção sempre que convocado;
 Manter o relacionamento de networking com os clientes privados do MCB.
2. Formação:
Superior completo em Relações Públicas; Comunicação Social; Técnico em Eventos;
Turismo
3. Experiências:
Preferencialmente experiência na área de eventos. (Ex. Relações Públicas, Publicidade,
Turismo ou Vendas)
Inglês básico (conversação)

4. Habilidades:
Trabalho em equipe, Relacionamento interpessoal
Organização, Domínio da escrita/gramática
Eloquência , Planejamento
Visão Sistêmica, Processos
5. Atitudes:
Pró-atividade, Espírito de equipe
Tato com o publico, Flexibilidade, Segurança
Identificação:
Cargo: Analista de Eventos JR
Diretoria: Administrativa

Data: 01/2017
Departamento: Captação e Eventos

Financeira
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Área: Fim

1. Responsabilidades:
 Efetuar as atividades de atendimento a clientes interessados em realizar eventos
no MCB, tanto no atendimento por telefone, e-mail, como também pessoalmente;
 Realizar visitas técnicas no espaço com clientes e fornecedores realizadores do
evento apresentar a infra-estrutura disponível e dirimir dúvidas sobre as
possibilidades e respectivos critérios e procedimentos de utilização;
 Acompanhar a agenda de programação do MCB e mantê-la atualizada na rede
para consulta de todas as áreas;
 Auxiliar na venda - cessão onerosa do espaço, realizando as reservas e o
fechamento. Preparar toda a documentação para locação do espaço e submeter à
aprovação da Coordenação;
 Preparar, submeter às assinaturas e arquivar todos os documentos na pasta de
eventos;
 Acompanhar a entrega do espaço ao cliente realizador do evento;
 Acompanhar a montagem do evento na íntegra fiscalizando o espaço de acordo
com as regras do Museu;
 Fazer vistoria pós-evento (no dia seguinte à entrega do espaço);
 Realizar cotações de preços com fornecedores externos e acionar os prestadores
de serviços internos para os eventos privados ou próprios;
 Providenciar os pagamentos aos fornecedores contratados pelo MCB, efetuar
previsão de valores junto ao Núcleo Administrativo Financeiro e apresentar os
respectivos recibos e comprovantes, em caso de eventos próprios do MCB;
 Realizar as tarefas administrativas do departamento, como protocolos,
digitalizações; planilhas de controle, cartas, correios e etc.
 Acompanhar o trans evento sempre que necessário.
 Orientar e manter atualizada as questões referente a equipe terceirizada, sempre
que necessário.
 Manter a ferramenta de CRM sempre atualizada.
 Zelar e manter em dia o material do departamento de eventos.
2. Formação:
Superior em curso em Relações Públicas; Comunicação Social; Técnico em Eventos;
Turismo.
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Outro idioma - básico (conversação).
3. Experiências:
Preferencialmente experiência na área de eventos. (Ex. Relações Públicas, Publicidade,
Turismo ou Vendas)
Experiência na área de eventos e/ou vendas e/ou publicidade no mínimo 2 anos
4. Habilidades:
Trabalho em equipe; Relacionamento interpessoal; Organização; Domínio da
escrita/gramática; Planejamento; Boa apresentação.
5. Atitudes:
Pró-atividade; Espírito de equipe; Tato com o publico; Flexibilidade; Segurança.
Identificação:
Cargo: Analista de Eventos Pl
Diretoria: Administrativa

Data: 01/2017
Departamento: Captação e Eventos

Área: Fim

Financeira
1. Responsabilidades:
 Efetuar as atividades de atendimento a clientes interessados em realizar eventos
no MCB, tanto no atendimento por telefone, e-mail, como também pessoalmente;
 Realizar visitas técnicas no espaço com clientes e fornecedores realizadores do
evento apresentar a infra-estrutura disponível e dirimir dúvidas sobre as
possibilidades e respectivos critérios e procedimentos de utilização;
 Acompanhar a agenda de programação do MCB e mantê-la atualizada na rede
para consulta de todas as áreas;
 Analisar perfil do evento, verificando o número de convidados, natureza, horário e
lay-out, para adequá-los aos padrões de utilização do MCB;
 Vender a cessão onerosa do espaço, realizando as reservas e o fechamento.
Preparar toda a documentação para locação do espaço e submeter à aprovação da
Coordenação;
 Preparar, submeter às assinaturas e arquivar todos os documentos na pasta de
eventos;
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 Acompanhar a entrega do espaço ao cliente realizador do evento;
 Acompanhar a montagem do evento fiscalizando o espaço de acordo com as
regras do Museu;
 Fazer vistoria pós-evento (no dia seguinte à entrega do espaço);
 Enviar email de agradecimento e contagem de público pós-evento;
 Realizar cotações de preços com fornecedores externos e acionar os prestadores
de serviços internos para os eventos privados ou próprios;
 Providenciar os pagamentos aos fornecedores contratados pelo MCB, efetuar
previsão de valores junto ao Núcleo Administrativo Financeiro e apresentar os
respectivos recibos e comprovantes, em caso de eventos próprios do MCB;
 Realizar as tarefas administrativas do departamento, como protocolos,
digitalizações; planilhas de controle, cartas, correios e etc.
 Acompanhar o trans evento sempre que necessário;
 Orientar e manter atualizada as questões referente a equipe terceirizada, sempre
que necessário;
 Manter a ferramenta de CRM sempre atualizada;
 Atender as demandas de realização de eventos públicos da programação sempre
que necessário;
 Elaborar e revisar todas as Requisições de Compras e Ordens de Pagamento;
 Providenciar alimentação das equipes, sempre que necessário;
 Manter em dia ações de relacionamento com os prospects de eventos privados;
 Atender a demanda de execução de eventos públicos, quando necessário;
2. Formação:
Superior completo em Relações Públicas; Comunicação Social; Técnico em Eventos;
Turismo.
Outro idioma - básico (conversação).
3. Experiências:
Preferencialmente experiência na área de eventos. (Ex. Relações Públicas, Publicidade,
Turismo ou Vendas)
Experiência na área de eventos e/ou vendas e/ou publicidade no mínimo 4 anos
4. Habilidades:
Atualizado em 27/06/2019

Trabalho em equipe; Relacionamento interpessoal; Organização; Domínio da
escrita/gramática; Planejamento; Boa apresentação.
5. Atitudes:
Pró-atividade;
Espírito de equipe;
Tato com o publico;
Flexibilidade; Segurança.
Identificação:
Cargo: Analista de Eventos Senior

Data: 01/2017

Diretoria: Administrativa

Área: Fim

Departamento: Captação e Eventos

Financeira

1. Responsabilidades:
 Efetuar as atividades de atendimento a clientes interessados em realizar eventos
no MCB, tanto no atendimento por telefone, e-mail, como também pessoalmente;
 Realizar visitas técnicas no espaço com clientes e fornecedores realizadores do
evento apresentar a infra-estrutura disponível e dirimir dúvidas sobre as
possibilidades e respectivos critérios e procedimentos de utilização;
 Acompanhar a agenda de programação do MCB e mantê-la atualizada na rede
para consulta de todas as áreas;
 Analisar perfil do evento, verificando o número de convidados, natureza, horário e
lay-out, para adequá-los aos padrões de utilização do MCB;
 Vender a cessão onerosa do espaço, realizando as reservas e o fechamento.
Preparar toda a documentação para locação do espaço e submeter à aprovação da
Coordenação;
 Preparar, submeter às assinaturas e arquivar todos os documentos na pasta de
eventos;
 Acompanhar a entrega do espaço ao cliente realizador do evento;
 Acompanhar a montagem do evento fiscalizando o espaço de acordo com as
regras do Museu;
Atualizado em 27/06/2019

 Fazer vistoria pós-evento (no dia seguinte à entrega do espaço);
 Enviar email de agradecimento e contagem de público pós-evento;
 Realizar cotações de preços com fornecedores externos e acionar os prestadores
de serviços internos para os eventos privados ou próprios;
 Providenciar os pagamentos aos fornecedores contratados pelo MCB, efetuar
previsão de valores junto ao Núcleo Administrativo Financeiro e apresentar os
respectivos recibos e comprovantes, em caso de eventos próprios do MCB;
 Acompanhar o trans evento sempre que necessário;
 Orientar e manter atualizada as questões referente a equipe terceirizada, sempre
que necessário;
 Manter a ferramenta de CRM sempre atualizada;
 Atender as demandas de realização de eventos públicos da programação;
 Elaborar e revisar todas as Requisições de Compras e Ordens de Pagamento;
 Providenciar alimentação das equipes, sempre que necessário;
 Manter em dia ações de relacionamento com os prospects de eventos privados;
 Atender a demanda de execução de eventos públicos;
 Participar de reuniões de eventos públicos;
 Intermediar o contato entre parceiro de evento público e núcleo de comunicação;
 Escalar a equipe terceirizada para atuação nos eventos;
 Receber e encaminhar a aprovação os projetos de iluminação / eletricidade
específicos de cada evento.
 Manter todos os departamentos do Museu alinhados referente ao uso dos
espaços.
 Representar a coordenação, sempre que necessário.
 Identificar oportunidades de apoios culturais, parcerias ou programações
culturais e encaminhar à coordenação.
2. Formação:
Superior completo em Relações Públicas; Comunicação Social; Técnico em Eventos;
Turismo.
Especialização em curso ou concluído - em tema correlato ao da graduação;
Inglês intermediário (conversação e escrita);
Espanhol básico (conversação e escrita) ou outro idioma.
3. Experiências:
Atualizado em 27/06/2019

Preferencialmente experiência na área de eventos. (Incluindo: Relações Públicas,
Publicidade, Turismo ou Vendas)
Experiência na área de eventos e/ou vendas e/ou publicidade no mínimo 4 anos
4. Habilidades:
Trabalho em equipe; Relacionamento interpessoal; Organização;
Domínio da escrita/gramática; Planejamento; Liderança;
5. Atitudes:
Pró-atividade; Espírito de equipe; Tato com o publico;
Flexibilidade; Segurança e Compromisso.

Identificação:
Cargo: Auxiliar de Projetos Senior

Data: 01/2017

Diretoria: Administrativa

Área: Fim

Departamento: Captação e Eventos

Financeira
1. Responsabilidades:
 Dedicar-se as atividades referentes a projetos culturais.
 Auxiliar na elaboração de projetos culturais para programas e mecanismos de
incentivo.
 Adaptar propostas de projetos culturais já existentes e submeter a novos
programas de incentivo a cultura.
 Auxiliar as diversas áreas do MCB na formatação de projetos culturais.
 Inscrever os projetos em editais – via impressa e/ou eletrônica.
 Acompanhar a tramitação do projeto junto ao órgão cultural responsável.
 Acompanhar diligências e questionamentos dos órgãos responsáveis.
 Acompanhar aprovação e publicação em diário oficial.
 Atender as solicitações dos respectivos órgãos culturais.
 Encomendar a apresentação de captação de recursos.
 Agendar reuniões com possíveis captadores.
 Manter mailing atualizados de prospects.
 Trabalhar o relacionamento com os prospects.
Atualizado em 27/06/2019

 Manter atualizado as ferramentas de gestão utilizadas com previsão de valores
captados e status por projetos.
 Realizar as tarefas administrativas referente aos projetos culturais, sob
supervisão da coordenação.
2. Formação:
Superior incompleto - em curso em Gestão cultural; Produção cultural; Marketing
Cultural ou Relações Internacionais ou Relações Públicas.
3. Experiências:
Conhecimento de programas e leis de incentivo à cultura.
Interesse pela área de produção cultural e/ou produção executiva
4. Habilidades:
Domínio da escrita/gramática;
Eloquência; Planejamento; Visão Sistêmica;

5. Atitudes:
Atualizada; Articulada;
Identificação:
Cargo: Assistente de Projetos Junior

Data: 01/2017

Diretoria: Administrativa

Área: Fim

Departamento: Captação e Eventos

Financeira
1. Responsabilidades:
 Dedicar-se as atividades referentes a projetos culturais.
 Auxiliar na elaboração de projetos culturais para programas e mecanismos de
incentivo.
 Adaptar propostas de projetos culturais já existentes e submeter a novos
programas de incentivo a cultura.
 Auxiliar as diversas áreas do MCB na formatação de projetos culturais.
 Inscrever os projetos em editais – via impressa e/ou eletrônica.
Atualizado em 27/06/2019

 Acompanhar a tramitação do projeto junto ao órgão cultural responsável.
 Acompanhar diligências e questionamentos dos órgãos responsáveis.
 Acompanhar aprovação e publicação em diário oficial.
 Atender as solicitações dos respectivos órgãos culturais.
 Encomendar a apresentação de captação de recursos.
 Trabalhar a captação de recursos junto a possíveis patrocinadores.
 Buscar patrocínio via Leis de Incentivo.
 Agendar reuniões com possíveis captadores.
 Manter a coordenação do departamento a par de todas as reuniões e negociações.
 Manter mailing atualizados de prospects.
 Trabalhar o relacionamento com os prospects.
 Manter atualizado as ferramentas de gestão utilizadas com previsão de valores
captados e status por projetos.
 Realizar as tarefas administrativas referente aos projetos culturais, sob
supervisão da coordenação.
2. Formação:
Superior em curso em Gestão cultural; Produção cultural; Marketing Cultural ou Relações
Internacionais ou Relações Públicas.
Inglês intermediário (conversação e escrita) ou outro idioma.
3. Experiências:
Experiência com elaboração de projetos culturais e conhecimento de programas e leis de
incentivo à cultura.
Experiência na área de produção cultural e/ou produção executiva de no mínimo 1 ano
4. Habilidades:
Domínio da escrita/gramática;
Eloquência; Planejamento; Visão Sistêmica;
5. Atitudes:
Segura; Atualizada; Articulada;
Identificação:
Atualizado em 27/06/2019

Cargo: Assistente de Projetos Pleno

Data: 01/2017

Diretoria: Administrativa

Área: Fim

Departamento: Captação e Eventos

Financeira
1. Responsabilidades:
 Dedicar-se as atividades referentes a projetos culturais.
 Elaborar projetos culturais para programas e mecanismos de incentivo.
 Adaptar propostas de projetos culturais já existentes e submeter a novos
programas de incentivo a cultura.
 Auxiliar as diversas áreas do MCB na formatação de projetos culturais.
 Inscrever os projetos em editais – via impressa e/ou eletrônica.
 Acompanhar a tramitação do projeto junto ao órgão cultural responsável.
 Responder possíveis diligências e questionamentos dos órgãos responsáveis.
 Acompanhar aprovação e publicação em diário oficial.
 Atender as solicitações dos respectivos órgãos culturais.
 Preparar ou encomendar a apresentação de captação de recursos.
 Trabalhar a captação de recursos junto a possíveis patrocinadores.
 Buscar patrocínio via Leis de Incentivo.
 Participar de reuniões com possíveis captadores.
 Manter a coordenação do departamento a par de todas as reuniões e negociações.
 Manter mailing atualizados de prospects.
 Trabalhar o relacionamento com os prospects.
 Manter atualizado as ferramentas de gestão utilizadas com previsão de valores
captados e status por projetos.
 Realizar as tarefas administrativas referente aos projetos culturais, sob
supervisão da coordenação.
 Frequentar os encontros do MINC e SEC.
2. Formação:
Superior em curso em Gestão cultural; Produção cultural; Marketing Cultural ou Relações
Internacionais ou Relações Públicas.
Inglês intermediário (conversação e escrita) ou outro idioma.
3. Experiências:
Atualizado em 27/06/2019

Experiência com elaboração de projetos culturais e conhecimento de programas e leis de
incentivo à cultura.
Experiência na área de produção cultural e/ou produção executiva de no mínimo 2 anos
4. Habilidades:
Domínio da escrita/gramática;
Eloquência; Planejamento; Visão Sistêmica;
Vendas e Relacionamento;
5. Atitudes:
Segura; Atualizada; Articulada;
Identificação:
Cargo: Analista de Projetos JR
Diretoria: Administrativa

Data: 01/2018
Departamento: Captação e Eventos

Área: Fim

Financeira
1. Responsabilidades:
 Dedicar-se às atividades referentes a projetos culturais.
 Auxiliar na elaboração de projetos culturais, para programas e mecanismos de
incentivo.
 Adaptar propostas de projetos culturais já existentes e submeter a novos
programas de incentivo a cultura.
 Auxiliar as diversas áreas do MCB na formatação de projetos culturais.
 Inscrever os projetos em editais – via impressa e/ou eletrônica.
 Acompanhar a tramitação do projeto junto ao órgão cultural responsável.
 Responder em conjunto com a gerência as possíveis diligências possíveis
diligências e questionamentos dos órgãos responsáveis.
 Acompanhar aprovação e publicação em diário oficial.
 Atender as solicitações dos respectivos órgãos culturais.
 Preparar ou encomendar a apresentação de captação de recursos.
 Trabalhar a captação de recursos junto a possíveis patrocinadores.
 Buscar patrocínio via Leis de Incentivo.
Atualizado em 27/06/2019

 Participar junto com a gerência da área com possíveis captadores.
 Manter a coordenação do departamento a par de todas as reuniões e negociações.
 Manter mailing atualizados de prospects.
 Trabalhar o relacionamento com os prospects.
 Manter atualizadas as ferramentas de gestão utilizadas com previsão de valores
captados e status por projetos.
 Realizar as tarefas administrativas referentes aos projetos culturais, sob
supervisão da coordenação.
 Participar na realização de eventos.
 Executar ou orientar a prestação de contas dos projetos realizados internamente.
2. Formação:
Superior completo em Comunicação; Gestão Cultural; Produção Cultural; Marketing ou
Relações Internacionais.
Desejável especialização ou em curso - em tema correlato à Cultura;
Inglês intermediário (conversação e escrita);
Espanhol básico (conversação e escrita) ou outro idioma.
3. Experiências:
Experiência com elaboração de projetos culturais e conhecimento de programas e leis de
incentivo à cultura.
Experiência na área de produção cultural e/ou produção executiva de no mínimo 3 anos.
Conhecimento no Pacote Office.
4. Habilidades:
Domínio da escrita/gramática;
Eloquência; Planejamento; Visão Sistêmica;
Vendas e Relacionamento;
Boa apresentação.
5. Atitudes:
Segura; Atualizada; Perspicaz; Articulada.
Identificação:
Atualizado em 27/06/2019

Cargo: Analista de Projetos Pleno

Data: 01/2017

Diretoria: Administrativa

Área: Fim

Departamento: Captação e Eventos

Financeira
1. Responsabilidades:
 Dedicar-se as atividades referentes a projetos culturais.
 Elaborar projetos culturais para programas e mecanismos de incentivo.
 Adaptar propostas de projetos culturais já existentes e submeter a novos
programas de incentivo a cultura.
 Auxiliar as diversas áreas do MCB na formatação de projetos culturais.
 Inscrever os projetos em editais – via impressa e/ou eletrônica.
 Acompanhar a tramitação do projeto junto ao órgão cultural responsável.
 Responder possíveis diligências e questionamentos dos órgãos responsáveis.
 Acompanhar aprovação e publicação em diário oficial.
 Atender as solicitações dos respectivos órgãos culturais.
 Preparar ou encomendar a apresentação de captação de recursos.
 Trabalhar a captação de recursos junto a possíveis patrocinadores.
 Buscar patrocínio via Leis de Incentivo.
 Participar de reuniões com possíveis captadores.
 Manter a coordenação do departamento a par de todas as reuniões e negociações.
 Manter mailing atualizados de prospects.
 Trabalhar o relacionamento com os prospects.
 Organizar possíveis contratos de patrocínio e questões administrativas referente
ao assunto.
 Manter atualizado as ferramentas de gestão utilizadas com previsão de valores
captados e status por projetos.
 Realizar as tarefas administrativas referente aos projetos culturais, sob
supervisão da coordenação.
2. Formação:
Superior completo em Gestão cultural; Produção cultural; Marketing Cultural ou Relações
Internacionais.
3. Experiências:
Atualizado em 27/06/2019

Experiência com elaboração de projetos culturais e conhecimento de programas e leis de
incentivo à cultura.
4. Habilidades:
Domínio da escrita/gramática;
Eloquência; Planejamento; Visão Sistêmica;
Vendas e Relacionamento;
Boa apresentação.
5. Atitudes:
Segura; Atualizada; Perspicaz; Articulada.
Identificação:
Cargo: Analista de Projetos Senior

Data: 01/2017

Diretoria: Administrativa

Área: Fim

Departamento: Captação e Eventos

Financeira
1. Responsabilidades:
 Dedicar-se as atividades referentes a projetos culturais.
 Elaborar projetos culturais para programas e mecanismos de incentivo.
 Adaptar propostas de projetos culturais já existentes e submeter a novos
programas de incentivo a cultura.
 Auxiliar as diversas áreas do MCB na formatação de projetos culturais.
 Inscrever os projetos em editais – via impressa e/ou eletrônica.
 Acompanhar a tramitação do projeto junto ao órgão cultural responsável.
 Responder possíveis diligências e questionamentos dos órgãos responsáveis.
 Acompanhar aprovação e publicação em diário oficial.
 Atender as solicitações dos respectivos órgãos culturais.
 Preparar ou encomendar a apresentação de captação de recursos.
 Trabalhar a captação de recursos junto a possíveis patrocinadores.
 Buscar patrocínio via Leis de Incentivo.
 Participar de reuniões com possíveis captadores.
 Manter a coordenação do departamento a par de todas as reuniões e negociações.
 Manter mailing atualizados de prospects.
 Trabalhar o relacionamento com os prospects.
Atualizado em 27/06/2019

 Organizar possíveis contratos de patrocínio e questões administrativas referente
ao assunto.
 Manter atualizado as ferramentas de gestão utilizadas com previsão de valores
captados e status por projetos.
 Realizar as tarefas administrativas referente aos projetos culturais.
 Executar a prestação de contas dos projetos realizados internamente.
 Executar a produção executiva de projetos próprios da Instituição.
 Representar a gerência ou diretoria em reuniões dos colegiados Setoriais.
 Frequentar os encontros do MINC e SEC.
 Fazer a gestão de patrocínio dos principais parceiros do MCB.
 Propor, elaborar, inscrever e executar Plano Anual do MCB.
 Buscar novas fontes de financiamento, como por programas de convênios federais
e emendas parlamentares.
 Fazer gestão da marca dos patrocinadores junto ao MCB.
2. Formação:
Superior completo em Gestão cultural; Produção cultural; Marketing Cultural ou Relações
Internacionais ou Relações Públicas.
Especialização concluída - em tema correlato ao da graduação;
Inglês intermediário (conversação e escrita);
Espanhol intermediário (conversação e escrita) ou outro idioma.
3. Experiências:
Experiência com elaboração de projetos culturais e conhecimento de programas e leis de
incentivo à cultura. Conhecimento de todas as fontes de financiamento de projetos
culturais. Possui carteira de clientes.
Experiência na área de produção cultural e/ou produção executiva de no mínimo 5 anos
4. Habilidades:
Domínio da escrita/gramática;
Eloquência; Planejamento; Visão Sistêmica;
Vendas e Relacionamento;
Boa apresentação.

Atualizado em 27/06/2019

5. Atitudes:
Segura; Atualizada; Perspicaz; Articulada; Interessada.

Identificação:
Cargo: Coordenador de Captação e Eventos

Data: 01/2017

Diretoria: Administrativa

Área: Fim

Departamento: Captação e Eventos

Financeira

1. Responsabilidades:
 Supervisionar e realizar, sempre que necessário, as atividades de atendimento a
clientes privados interessados em realizar eventos no MCB.
 Atender as demandas de realização de eventos públicos da programação e
sugerir, sempre que possível, novos conteúdos e formatos.
 Elaborar em conjunto com os outros departamentos a programação do Museu,
com a devida antecedência para a execução / organização de todos os eventos,
definir e programar etapas e verificar possibilidades de agenda, baseando-se nas
especificações definidas para o evento e nos critérios e procedimentos de uso pré
– definidas pelo MCB.
 Analisar perfil do evento, verificando o número de convidados, natureza, horário e
lay-out, para adequá-los aos padrões de utilização do MCB. Instruir a equipe
quanto aos próximos procedimentos a serem adotados.
 Atender fornecedores, apresentar a infra-estrutura disponível e dirimir dúvidas
sobre as possibilidades e respectivos critérios e procedimentos de utilização.
 Negociar valores, prazos de pagamento e aprovar propostas junto a clientes e
fornecedores.
 Realizar, ou supervisionar, chamadas de preços para contratação anual ou pontual
de fornecedores.
 Providenciar os pagamentos aos fornecedores contratados pelo MCB, efetuar
previsão de valores junto ao Núcleo Administrativo Financeiro e apresentar os
respectivos recibos e comprovantes, em caso de eventos próprios do MCB.
 Efetuar atividades de relacionamento com patrocinadores e provedores de
recursos financeiros. Prestar informações sobre o MCB.
Atualizado em 27/06/2019

 Elaborar, aprovar e executar ações de captação de recursos para divulgação dos
espaços de eventos e ou atividades diversas do Museu.
 Vender a cessão onerosa do espaço, juntamente à equipe, realizando as reservas e
o fechamento.
 Administrar o alcance das metas de venda de todo o departamento.
 Coordenar, acompanhar e orientar todas as etapas de montagem e desmontagem
dos eventos, cumprir e fazer cumprir a programação, acionar ou aprovar o
acionamento dos prestadores de serviços internos e fornecedores externos e
relatar possíveis casos de não-conformidades ocorridos durante os eventos.
 Receber e encaminhar a aprovação os projetos de iluminação / eletricidade
específicos de cada evento.
 Resolver possíveis pendências pós-evento.
 Prospectar patrocinadores para ações do MCB, em relação à doação de bens
(capital ou produtos) ou serviços.
 Elaborar correspondências/ofícios ou preenchimentos de contratos formalizando
permutas realizadas.
 Acompanhar e /ou formatar projetos para leis de incentivo fiscal (Rouanet, Proac
ICMS).
 Formatar planos de sustentação: Plano de cotas, patronos do MCB, entre outros.
 Eventualmente ministrar cursos e oficinas em colaboração com a programação do
Sisem.
 Elaborar relatórios trimestrais, anual, de parceria e etc.
 Participar, sempre que possível, das aberturas de exposições e eventos do MCB.
 Efetuar outras atividades correlatas a critério da liderança do departamento.
2. Formação:
Superior completo (Preferencialmente na área de Gestão ou Produção Cultural;
Relações Públicas, Comunicação Social, Turismo e etc.);
Especialização concluída – de temas correlatos a graduação
Inglês intermediário (conversação e escrita);
Outro idioma - intermediário (conversação).
3. Experiências:
Experiência comprovada em ao menos três das seguintes funções:
Atualizado em 27/06/2019

Organização de eventos; Planejamento;
Produção cultural; Produção Executiva;
Atendimento de contas em comunicação;
Prospecção de vendas – em marketing.
Experiência na área de eventos e projetos culturais de no mínimo 5 anos
4. Habilidades:
Trabalho em equipe, Relacionamento interpessoal;
Busca de novas oportunidades;
Análise e solução de problemas;
Negociação, Planejamento e controle;
Representatividade, Visão sistêmica;
Liderança, Processos.
5. Atitudes:
Respeito à diversidade social, intelectual e econômica do público em geral;
Espírito de equipe com foco em resultado;
Identificar problemas e propor soluções;
Pró – Atividade e Flexibilidade;
Segurança e auto-controle.
Identificação:
Cargo: Gerente de Captação e Eventos

Data: 01/2017

Diretoria: Administrativa

Área: Fim

Departamento: Captação e Eventos

Financeira
1. Responsabilidades:
 Supervisionar e realizar, sempre que necessário, as atividades de atendimento a
clientes privados interessados em realizar eventos no MCB.
 Atender as demandas de realização de eventos públicos da programação e
sugerir, sempre que possível, novos conteúdos e formatos.
 Atender as demandas e propor novas formas de parcerias para o Museu, junto à
esfera pública ou privada.
 Elaborar em conjunto com os outros departamentos a programação do Museu,
Atualizado em 27/06/2019

com a devida antecedência para a execução / organização de todos os eventos,
definir e programar etapas e verificar possibilidades de agenda, baseando-se nas
especificações definidas para o evento e nos critérios e procedimentos de uso pré
– definidas pelo MCB.
 Analisar perfil do evento, verificando o número de convidados, natureza, horário e
lay-out, para adequá-los aos padrões de utilização do MCB. Instruir a equipe
quanto aos próximos procedimentos a serem adotados.
 Atender fornecedores, apresentar a infra-estrutura disponível e dirimir dúvidas
sobre as possibilidades e respectivos critérios e procedimentos de utilização.
 Negociar valores, prazos de pagamento e aprovar propostas junto a clientes e
fornecedores.
 Realizar, ou supervisionar, chamadas de preços para contratação anual ou pontual
de fornecedores.
 Providenciar os pagamentos aos fornecedores contratados pelo MCB, efetuar
previsão de valores junto ao Núcleo Administrativo Financeiro e apresentar os
respectivos recibos e comprovantes, em caso de eventos próprios do MCB.
 Efetuar atividades de relacionamento com patrocinadores e provedores de
recursos financeiros. prestar informações sobre o MCB.
 Manter relacionamento institucional com clientes de interesse, mantendo-os
informados sobre as atividades do MCB.
 Elaborar, aprovar e executar ações de captação de recursos para divulgação dos
espaços de eventos e ou atividades diversas do Museu.
 Vender a cessão onerosa do espaço, juntamente à equipe, realizando as reservas e
o fechamento.
 Coordenar, acompanhar e orientar todas as etapas de montagem e desmontagem
dos eventos, cumprir e fazer cumprir a programação, acionar ou aprovar o
acionamento dos prestadores de serviços internos e fornecedores externos e
relatar possíveis casos de não-conformidades ocorridos durante os eventos.
 Receber e encaminhar a aprovação os projetos de iluminação / eletricidade
específicos de cada evento.
 Resolver possíveis pendências pós-evento.
 Prospectar patrocinadores para ações do MCB, em relação à doação de bens
(capital ou produtos) ou serviços.
 Elaborar correspondências/ofícios ou preenchimentos de contratos formalizando
Atualizado em 27/06/2019

permutas realizadas.
 Acompanhar e /ou formatar projetos para leis de incentivo fiscal (Rouanet, Proac
ICMS).
 Formatar planos de sustentação: Plano de cotas, patronos do MCB, entre outros.
 Eventualmente ministrar cursos e oficinas em colaboração com a programação do
Sisem.
 Elaborar relatórios trimestrais, anual, de parceria e etc.
 Participar, sempre que possível, das aberturas de exposições e eventos do MCB.
 Efetuar outras atividades correlatas a critério da liderança do departamento.
 Representar a diretoria em eventos e ou reuniões, caso solicitado.
2. Formação:
Superior completo (Preferencialmente na área de Gestão ou Produção Cultural;
Relações Públicas, Comunicação Social, Turismo);
Especialização concluída em tema correlato ao da graduação;
Inglês intermediário (conversação e escrita);
Espanhol intermediário (conversação e escrita) ou outro idioma.
3. Experiências:
Experiência comprovada em ao menos cinco das seguintes funções:
Organização de eventos; Planejamento; Produção cultural; Produção Executiva; Captação
de recursos; Atendimento de contas em comunicação; Prospecção de vendas – em
marketing.
Experiência na área de eventos de no mínimo 4 anos
Experiência com projetos culturais de no mínimo 6 anos
Experiência de Produção Executiva de no mínimo 2 projetos culturais
Conhecimento de diversas formas associativas e suas principais características
4. Habilidades:
Trabalho em equipe, Relacionamento interpessoal;
Busca de novas oportunidades;
Análise e solução de problemas;
Negociação, Planejamento e controle;
Representatividade, Visão sistêmica;
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Liderança, Processos.
5. Atitudes:
Identificação com as atividades e vocação do MCB;
Respeito à diversidade social, intelectual e econômica do público em geral;
Espírito de equipe com foco em resultado;
Identificar problemas e propor soluções;
Pró – Atividade e Flexibilidade;
Segurança e auto-controle.

DESCRIÇÃO DE CARGO - COMUNICAÇÃO
Identificação:
Cargo: Estagiário Comunicação
Diretoria: Técnica

Data: 01/2018
Departamento: Comunicação

Área: Fim

1. Responsabilidades:
 Auxiliar a equipe de comunicação na produção de textos e conteúdos para
releases, programação mensal, convites, catálogos e outros materiais, seguindo os
padrões estabelecidos pela instituição e pelas normas da Secretaria de Estado da
Cultura;
 Realizar atividades inerentes à assessoria de imprensa, como contato com os
jornalistas, filtragem de mailings, envio de press kits, organização e arquivo de
clippings, relatórios, entre outras funções;
 Auxiliar a equipe de comunicação na administração do mailing do MCB, inserir,
retirar e pesquisar dados e informações, com base em solicitações geradas por
ações de relacionamento, bem como na impressão de etiquetas para material de
divulgação conforme natureza do evento ou ação de relacionamento;
 Enviar boletins e convites eletrônicos de acordo com planilha de envios e
calendário a partir da liberação do texto pela direção, bem como distribuir as
informações no MCB;
 Enviar por e-mail, baseando-se em critérios pré-definidos, as informações
pertinentes às diversas áreas do MCB;
 Efetuar as atividades de manutenção e suporte técnico do site do MCB, enviar
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dados e informações e acompanhar a execução das ações técnicas e de conteúdo
solicitadas pela coordenação da área e pela diretoria;
 Auxiliar a equipe de comunicação na atualização do site, com textos e imagens;
 Dar suporte à equipe de comunicação na divulgação do museu nas redes sociais;
 Divulgar os eventos da instituição e prestar informações atualizadas sobre a
programação e serviços do museu;
 Revisar os textos elaborados para divulgar as atividades do MCB, uniformizando
padrões de formato e linguagem;
 Traduzir textos para outros idiomas;
 Efetuar outras atividades correlatas a critério da coordenação da área.
2. Formação:
Cursando faculdade de jornalismo ou relações públicas;
3. Experiências:
Ótima fluência verbal e escrita em português;
Desejavelmente outros idiomas.
4. Habilidades:
Bom relacionamento interpessoal e capacidade de trabalhar em equipe;
Adaptabilidade às diferentes situações, prazos e desafios.
5. Atitudes:
Pró-atividade, responsabilidade e dinamismo;
Identificação:
Cargo: Auxiliar de Comunicação JR

Data: 04/2015

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Comunicação

1. Responsabilidades:
 Auxiliar no correto cumprimento do cronograma de trabalho e tarefas
administrativas;
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 Produzir textos e conteúdos para releases, folder mensal, convites, catálogos e
outros materiais, seguindo os padrões estabelecidos pela instituição e pelas normas
da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo;
 Realizar atividades inerentes à assessoria de imprensa, como contato com os
jornalistas, filtragem de mailings, envio de press kits, organização e arquivo de
clippings, relatórios, entre outras funções;
 Administrar o mailing do MCB, inserir, retirar e pesquisar dados e informações, com
base em solicitações geradas por ações de relacionamento, bem como imprimir
etiquetas para material de divulgação conforme natureza do evento ou ação de
relacionamento;
 Enviar boletins e convites eletrônicos de acordo com planilha de envios e calendário
a partir da liberação do texto pela direção, bem como distribuir as informações no
MCB;
 Enviar por e-mail, baseando-se em critérios pré-definidos, as informações
pertinentes às diversas áreas do MCB;
 Efetuar as atividades de manutenção e suporte técnico do site do MCB, enviar dados
e informações e acompanhar a execução das ações técnicas e de conteúdo
solicitadas pela coordenação da área e pela diretoria;
 Atualizar o site a partir da liberação de texto pela direção, incluindo elaboração de
texto e inclusão de imagens;
 Divulgar o museu nas redes sociais;
 Divulgar os eventos da instituição e prestar informações atualizadas sobre a
programação e serviços do museu;
 Revisar os textos elaborados para divulgar as atividades do MCB, uniformizando
padrões de formato e linguagem;
 Traduzir textos para outros idiomas;
 Participar da abertura de exposições e outros eventos do MCB em escala de rodízio;
 Realizar tarefas administrativo-financeiras de acordo com a orientação da
coordenação da área;
 Auxiliar no estabelecimento e controle da agenda da gerência da área;
 Realizar coberturas fotográficas e em vídeo caso se faça necesário;
 Efetuar outras atividades correlatas a critério da coordenação da área e da direção.
2. Formação:
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Profissional especializado com ensino superior completo.
3. Experiências:
Desejável experiência nas áreas de produção de conteúdos e assessoria de imprensa,
principalmente no segmento de cultura. Pleno domínio da língua portuguesa, com fluência
verbal e escrita.
4. Habilidades:
Ótima fluência verbal e escrita em português e, desejavelmente, em outros idiomas.
Bom relacionamento interpessoal, e adaptabilidade a diferentes situações, prazos e
desafios.
5. Atitudes:
Pró-atividade, responsabilidade, bom trabalho em grupo e dinamismo.
Capacidade para lidar com pressão e prazos.
Identificação:
Cargo: Auxiliar de Comunicação PL

Data: 04/2015

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Comunicação

1. Responsabilidades:
 Auxiliar no correto cumprimento do cronograma de trabalho e tarefas
administrativas;
 Produzir textos e conteúdos para releases, folder mensal, convites, catálogos e
outros materiais, seguindo os padrões estabelecidos pela instituição e pelas normas
da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo;
 Realizar atividades inerentes à assessoria de imprensa, como contato com os
jornalistas, filtragem de mailings, envio de press kits, organização e arquivo de
clippings, relatórios, entre outras funções;
 Administrar o mailing do MCB, inserir, retirar e pesquisar dados e informações, com
base em solicitações geradas por ações de relacionamento, bem como imprimir
etiquetas para material de divulgação conforme natureza do evento ou ação de
relacionamento;
 Enviar boletins e convites eletrônicos de acordo com planilha de envios e calendário
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a partir da liberação do texto pela direção, bem como distribuir as informações no
MCB;
 Enviar por e-mail, baseando-se em critérios pré-definidos, as informações
pertinentes às diversas áreas do MCB;
 Efetuar as atividades de manutenção e suporte técnico do site do MCB, enviar dados
e informações e acompanhar a execução das ações técnicas e de conteúdo
solicitadas pela coordenação da área e pela diretoria;
 Atualizar o site a partir da liberação de texto pela direção, incluindo elaboração de
texto e inclusão de imagens;
 Divulgar o museu nas redes sociais;
 Divulgar os eventos da instituição e prestar informações atualizadas sobre a
programação e serviços do museu;
 Revisar os textos elaborados para divulgar as atividades do MCB, uniformizando
padrões de formato e linguagem;
 Traduzir textos para outros idiomas;
 Participar da abertura de exposições e outros eventos do MCB em escala de rodízio;
 Realizar tarefas administrativo-financeiras de acordo com a orientação da
coordenação da área;
 Auxiliar no estabelecimento e controle da agenda da gerência da área;

 Efetuar outras atividades correlatas a critério da coordenação da área e da direção.
2. Formação:

Profissional especializado com ensino superior completo.
3. Experiências:
Desejável experiência nas áreas de produção de conteúdos e assessoria de imprensa,
principalmente no segmento de cultura. Pleno domínio da língua portuguesa, com fluência
verbal e escrita.
4. Habilidades:
Ótima fluência verbal e escrita em português e, desejavelmente, em outros idiomas. Bom
relacionamento interpessoal, e adaptabilidade a diferentes situações, prazos e desafios.
5. Atitudes:
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Pró-atividade, responsabilidade, bom trabalho em grupo e dinamismo. Capacidade para
lidar com pressão e prazos.
Identificação:
Cargo: Auxiliar de Comunicação SR

Data: 04/2015

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Comunicação

1. Responsabilidades:
 Auxiliar no correto cumprimento do cronograma de trabalho e tarefas
administrativas;
 Produzir textos e conteúdos para releases, folder mensal, convites, catálogos e
outros materiais, seguindo os padrões estabelecidos pela instituição e pelas normas
da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo;
 Realizar atividades inerentes à assessoria de imprensa, como contato com os
jornalistas, filtragem de mailings, envio de press kits, organização e arquivo de
clippings, relatórios, entre outras funções;
 Administrar o mailing do MCB, inserir, retirar e pesquisar dados e informações, com
base em solicitações geradas por ações de relacionamento, bem como imprimir
etiquetas para material de divulgação conforme natureza do evento ou ação de
relacionamento;
 Enviar boletins e convites eletrônicos de acordo com planilha de envios e calendário
a partir da liberação do texto pela direção, bem como distribuir as informações no
MCB;
 Enviar por e-mail, baseando-se em critérios pré-definidos, as informações
pertinentes às diversas áreas do MCB;
 Efetuar as atividades de manutenção e suporte técnico do site do MCB, enviar dados
e informações e acompanhar a execução das ações técnicas e de conteúdo
solicitadas pela coordenação da área e pela diretoria;
 Atualizar o site a partir da liberação de texto pela direção, incluindo elaboração de
texto e inclusão de imagens;
 Divulgar o museu nas redes sociais e interagir com os seguidores e amigos;
 Divulgar os eventos da instituição e prestar informações atualizadas sobre a
programação e serviços do museu;
 Revisar os textos elaborados para divulgar as atividades do MCB, uniformizando
Atualizado em 27/06/2019

padrões de formato e linguagem;
 Traduzir textos para outros idiomas;
 Participar da abertura de exposições e outros eventos do MCB em escala de rodízio;

 Efetuar outras atividades correlatas a critério da coordenação da área e da direção.
2. Formação:
Profissional especializado com ensino superior completo.
3. Experiências:
Desejável experiência nas áreas de produção de conteúdos e assessoria de imprensa,
principalmente no segmento de cultura. Pleno domínio da língua portuguesa, com fluência
verbal e escrita.
4. Habilidades:
Ótima fluência verbal e escrita em português e, desejavelmente, em outros idiomas. Bom
relacionamento interpessoal, e adaptabilidade a diferentes situações, prazos e desafios.
5. Atitudes:
Pró-atividade, responsabilidade, bom trabalho em grupo e dinamismo. Capacidade para
lidar com pressão e prazos.
Identificação:
Cargo: Assistente de Comunicação JR

Data: 04/2015

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Comunicação

1. Responsabilidades:
 Auxiliar no correto cumprimento do cronograma de trabalho e tarefas
administrativas;
 Produzir textos e conteúdos para releases, folder mensal, convites, catálogos e
outros materiais, seguindo os padrões estabelecidos pela instituição e pelas
normas da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo;
 Realizar atividades inerentes à assessoria de imprensa, como contato com os
jornalistas, filtragem de mailings, envio de press kits, organização e arquivo de
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clippings, relatórios, entre outras funções;
 Administrar o mailing do MCB, inserir, retirar e pesquisar dados e informações,
com base em solicitações geradas por ações de relacionamento, bem como
imprimir etiquetas para material de divulgação conforme natureza do evento ou
ação de relacionamento;
 Enviar boletins e convites eletrônicos de acordo com planilha de envios e
calendário a partir da liberação do texto pela direção, bem como distribuir as
informações no MCB;
 Enviar por e-mail, baseando-se em critérios pré-definidos, as informações
pertinentes às diversas áreas do MCB;
 Efetuar as atividades de manutenção e suporte técnico do site do MCB, enviar
dados e informações e acompanhar a execução das ações técnicas e de conteúdo
solicitadas pela coordenação da área e pela diretoria;
 Atualizar o site a partir da liberação de texto pela direção, incluindo elaboração de
texto e inclusão de imagens;
 Divulgar o museu nas redes sociais e interagir com os seguidores e amigos;
 Divulgar os eventos da instituição e prestar informações atualizadas sobre a
programação e serviços do museu;
 Revisar os textos elaborados para divulgar as atividades do MCB, uniformizando
padrões de formato e linguagem;
 Traduzir textos para outros idiomas;
 Participar da abertura de exposições e outros eventos do MCB em escala de
rodízio;

 Efetuar outras atividades correlatas a critério da coordenação da área e da direção.

2. Formação:
Profissional especializado com ensino superior completo.
3. Experiências:
Desejável experiência nas áreas de produção de conteúdos e assessoria de imprensa,
principalmente no segmento de cultura. Pleno domínio da língua portuguesa, com fluência
verbal e escrita.
4. Habilidades:
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Ótima fluência verbal e escrita em português e, desejavelmente, em outros idiomas. Bom
relacionamento interpessoal, e adaptabilidade a diferentes situações, prazos e desafios.
5. Atitudes:
Pró-atividade, responsabilidade, bom trabalho em grupo e dinamismo.
Capacidade para lidar com pressão e prazos.

Identificação:
Cargo: Assistente de Comunicação PL

Data: 10/2014

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Comunicação

1. Responsabilidades:
 Produzir materiais gráficos tais como folder mensal, boletim eletrônico, convites,
catálogos, entre outros, seguindo os padrões estabelecidos pela instituição e pelas
normas da Secretaria de Estado da Cultura;
 Analisar proporções de logomarcas e outras regras de formatação de materiais
gráficos produzidos por parceiros da instituição, a fim de adequá-los aos os
padrões estabelecidos pela instituição e pelas normas da Secretaria de Estado da
Cultura;
 Tratar imagens e prezar pela qualidade dos materiais gráficos produzidos;
 Dar suporte à atualização das redes sociais e do site da instituição;
 Realizar contato com fornecedores, como gráficas, empresa de manuseio e
correios, recebendo orçamentos e organizando as cotações;
 Elaborar requisições de compras e ordens de pagamentos da área de
comunicação;
 Efetuar as atividades de manutenção e suporte técnico do site do MCB, enviar
dados e informações e acompanhar a execução das ações técnicas e de conteúdo
solicitadas pela coordenação da área e pela diretoria;
 Atualizar o site com textos e imagens, sempre que solicitado pela coordenação da
área e pela diretoria;
 Elaborar conteúdos para site, redes sociais e outras comunicações, sempre que
solicitado pela coordenação da área e pela diretoria;
 Participar da abertura de exposições e outros eventos do MCB em escala de
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rodízio quando solicitado pela coordenação da área e pela diretoria;
 Efetuar outras atividades correlatas a critério da coordenação da área e da
direção.

2. Formação:
Profissional especializado com ensino superior completo.
Pós-graduação nas áreas de design ou formações correlatas será um diferencial.

3. Experiências:
Experiência como designer gráfico.
Experiência em rotinas de computação e designer gráfico
Desejável conhecimento em redes sociais e internet.
Bom domínio da língua portuguesa.
Conhecimentos em design gráfico, Photoshop (tratamento de imagens, action script,
contact sheet), Indesign, Ilustrator, Microsoft Excel, Microsoft Word, Power Point,
Windows e Internet.

4. Habilidades:
Bom trabalho em grupo e dinamismo.
Capacidade para lidar com pressão e prazos.

5. Atitudes:
Pró-atividade, Responsabilidade
Identificação:
Cargo: Assistente de Comunicação SR

Data: 10/2014

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Comunicação

1. Responsabilidades:
 Produzir textos e conteúdos para releases, folder mensal, convites, catálogos e
outros materiais, seguindo os padrões estabelecidos pela instituição e pelas
normas da Secretaria de Estado da Cultura.
 Realizar as atividades inerentes à assessoria de imprensa, como contato com os
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jornalistas, filtragem de mailings, envio de press kits, organização e arquivo de
clippings, relatórios, entre outras funções.
 Administrar o mailing do MCB, inserir, retirar e pesquisar dados e informações,
com base em solicitações geradas por ações de relacionamento, bem como
imprimir etiquetas para material de divulgação conforme natureza do evento ou
ação de relacionamento.
 Enviar boletins e convites eletrônicos de acordo com planilha de envios e
calendário a partir da liberação do texto pela direção, bem como distribuir as
informações no MCB.
 Enviar por e-mail, baseando-se em critérios pré-definidos, as informações
pertinentes às diversas áreas do MCB.
 Efetuar as atividades de manutenção e suporte técnico do site do MCB, enviar
dados e informações e acompanhar a execução das ações técnicas e de conteúdo
solicitadas pela coordenação da área e pela diretoria.
 Atualizar o site a partir da liberação de texto pela direção, incluindo elaboração de
texto e inclusão de imagens.
 Divulgar o museu nas redes sociais e interagir com os seguidores e amigos.
 Divulgar os eventos da instituição e prestar informações atualizadas sobre a
programação e serviços do museu.
 Revisar os textos elaborados para divulgar as atividades do MCB, uniformizando
padrões de formato e linguagem.
 Traduzir textos para outros idiomas.
 Participar da abertura de exposições e outros eventos do MCB em escala de
rodízio.

 Efetuar outras atividades correlatas a critério da coordenação da área e da
direção.
2. Formação:
Profissional especializado com ensino superior completo;
Pós-graduação nas áreas de comunicação, cultura e marketing cultural serão diferenciais.
3. Experiências:
Necessária experiência na área de assessoria de imprensa, principalmente no segmento
de cultura;
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Conhecimento em gestão de redes sociais;
Pleno domínio da língua portuguesa, com fluência verbal e escrita;
Desejavelmente outros idiomas.
4. Habilidades:
Bom relacionamento interpessoal, em grupo e dinamismo;
Adaptabilidade a diferentes situações, prazos e desafios;
Capacidade para lidar com pressão e prazos.
Identificação:
Cargo: Analista de Comunicação JR

Data: 02/2015

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Comunicação

1. Responsabilidades:
 Auxiliar no correto cumprimento do cronograma de trabalho, tarefas
administrativas e pelo controle de qualidade dos conteúdos produzidos e
divulgados, assegurando prazos e ajudando na divisão de trabalho no departamento.
 Produzir textos e conteúdos para releases, folder mensal, convites, catálogos e
outros materiais, seguindo os padrões estabelecidos pela instituição e pelas normas
da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo;
 Realizar as atividades inerentes à assessoria de imprensa, como contato com os
jornalistas, filtragem de mailings, envio de press kits, organização e arquivo de
clippings, relatórios, entre outras funções;
 Administrar o mailing do MCB, inserir, retirar e pesquisar dados e informações, com
base em solicitações geradas por ações de relacionamento, bem como imprimir
etiquetas para material de divulgação conforme natureza do evento ou ação de
relacionamento;
 Enviar boletins e convites eletrônicos de acordo com planilha de envios e calendário
a partir da liberação do texto pela direção, bem como distribuir as informações no
MCB;
 Enviar por e-mail, baseando-se em critérios pré-definidos, as informações
pertinentes às diversas áreas do MCB;
 Efetuar as atividades de manutenção e suporte técnico do site do MCB, enviar dados
e informações e acompanhar a execução das ações técnicas e de conteúdo
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solicitadas pela coordenação da área e pela diretoria;
 Atualizar o site a partir da liberação de texto pela direção, incluindo elaboração de
texto e inclusão de imagens;
 Divulgar o museu nas redes sociais e interagir com os seguidores e amigos;
 Divulgar os eventos da instituição e prestar informações atualizadas sobre a
programação e serviços do museu;
 Revisar os textos elaborados para divulgar as atividades do MCB, uniformizando
padrões de formato e linguagem;
 Traduzir textos para outros idiomas;
 Participar da abertura de exposições e outros eventos do MCB em escala de rodízio;

 Efetuar outras atividades correlatas a critério da coordenação da área e da direção.
2. Formação:
Profissional especializado com ensino superior completo. Pós-graduação nas áreas de
comunicação, marketing e gestão cultural serão diferenciais.
3. Experiências:
Necessária experiência nas áreas de produção de conteúdos e assessoria de imprensa,
principalmente no segmento de cultura. Pleno domínio da língua portuguesa, com fluência
verbal e escrita.

4. Habilidades:
Ótima fluência verbal e escrita em português e em outros idiomas.
Bom relacionamento interpessoal.
Adaptabilidade a diferentes situações, prazos e desafios.
5. Atitudes:
Pró-atividade, responsabilidade
Bom trabalho em grupo e dinamismo.
Capacidade para lidar com pressão e prazos.
Identificação:
Cargo: Analista de Comunicação PL
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Data: 02/2015

Diretoria: Técnica

Departamento: Comunicação

Área: Fim

1. Responsabilidades:
 Garantir o correto cumprimento do cronograma de trabalho, tarefas administrativas
e pelo controle de qualidade dos conteúdos produzidos e divulgados, assegurando
prazos e ajudando na divisão de trabalho no departamento.
 Produzir textos e conteúdos para releases, folder mensal, convites, catálogos e
outros materiais, seguindo os padrões estabelecidos pela instituição e pelas normas
da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo;
 Realizar as atividades inerentes à assessoria de imprensa, como contato com os
jornalistas, filtragem de mailings, envio de press kits, organização e arquivo de
clippings, relatórios, entre outras funções;
 Administrar o mailing do MCB, inserir, retirar e pesquisar dados e informações, com
base em solicitações geradas por ações de relacionamento, bem como imprimir
etiquetas para material de divulgação conforme natureza do evento ou ação de
relacionamento;
 Enviar boletins e convites eletrônicos de acordo com planilha de envios e calendário
a partir da liberação do texto pela direção, bem como distribuir as informações no
MCB;
 Enviar por e-mail, baseando-se em critérios pré-definidos, as informações
pertinentes às diversas áreas do MCB;
 Efetuar as atividades de manutenção e suporte técnico do site do MCB, enviar dados
e informações e acompanhar a execução das ações técnicas e de conteúdo
solicitadas pela coordenação da área e pela diretoria;
 Atualizar o site a partir da liberação de texto pela direção, incluindo elaboração de
texto e inclusão de imagens;
 Divulgar o museu nas redes sociais e interagir com os seguidores e amigos;
 Divulgar os eventos da instituição e prestar informações atualizadas sobre a
programação e serviços do museu;
 Revisar os textos elaborados para divulgar as atividades do MCB, uniformizando
padrões de formato e linguagem;
 Traduzir textos para outros idiomas;
 Participar da abertura de exposições e outros eventos do MCB em escala de rodízio;

 Efetuar outras atividades correlatas a critério da coordenação da área e da direção.
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2. Formação:
Profissional especializado com ensino superior completo. Pós-graduação nas áreas de
comunicação, marketing e gestão cultural serão diferenciais.
3. Experiências:
Necessária experiência nas áreas de produção de conteúdos e assessoria de imprensa,
principalmente no segmento de cultura. Pleno domínio da língua portuguesa, com fluência
verbal e escrita.
4. Habilidades:
Ótima fluência verbal e escrita em português e em outros idiomas.
Bom relacionamento interpessoal.
Adaptabilidade a diferentes situações, prazos e desafios.
5. Atitudes:
Pró-atividade, responsabilidade, bom trabalho em grupo e dinamismo.
Capacidade para liderança e gestão de equipe;
E para lidar com pressão e prazos.

Identificação:
Cargo: Analista de Comunicação Sênior

Data: 02/2015

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Comunicação

1. Responsabilidades:
 Apoiar a coordenação da área no desenvolvimento, planejamento, implementação
e manutenção das ações e estratégias de comunicação, atuando com base na
missão e valores do MCB, bem como zelar pela sua imagem institucional e pela
ampla divulgação das programações do museu;
 Responsável, junto com o gerente, por garantir o correto cumprimento do
cronograma de trabalho, tarefas administrativas e pelo controle de qualidade dos
conteúdos produzidos e divulgados, assegurando prazos e ajudando na divisão de
trabalho no departamento.
 Produzir textos e conteúdos para releases, folder mensal, convites, catálogos e
outros materiais, seguindo os padrões estabelecidos pela instituição e pelas
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normas da Secretaria de Estado da Cultura;
 Realizar as atividades inerentes à assessoria de imprensa, como contato com os
jornalistas, filtragem de mailings, envio de press kits, organização e arquivo de
clippings, relatórios, entre outras funções;
 Administrar o mailing do MCB, inserir, retirar e pesquisar dados e informações,
com base em solicitações geradas por ações de relacionamento, bem como
imprimir etiquetas para material de divulgação conforme natureza do evento ou
ação de relacionamento;
 Enviar boletins e convites eletrônicos de acordo com planilha de envios e
calendário a partir da liberação do texto pela direção, bem como distribuir as
informações no MCB;
 Enviar por e-mail, baseando-se em critérios pré-definidos, as informações
pertinentes às diversas áreas do MCB;
 Efetuar as atividades de manutenção e suporte técnico do site do MCB, enviar
dados e informações e acompanhar a execução das ações técnicas e de conteúdo
solicitadas pela coordenação da área e pela diretoria;
 Atualizar o site a partir da liberação de texto pela direção, incluindo elaboração de
texto e inclusão de imagens;
 Divulgar o museu nas redes sociais e interagir com os seguidores e amigos;
 Divulgar os eventos da instituição e prestar informações atualizadas sobre a
programação e serviços do museu;
 Revisar os textos elaborados para divulgar as atividades do MCB, uniformizando
padrões de formato e linguagem;
 Traduzir textos para outros idiomas;
 Participar da abertura de exposições e outros eventos do MCB em escala de
rodízio;

 Efetuar outras atividades correlatas a critério da coordenação da área e da
direção.
2. Formação:
Profissional especializado com ensino superior completo. Pós-graduação nas áreas de
comunicação, marketing e gestão cultural serão diferenciais.
3. Experiências:
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Necessária experiência nas áreas de produção de conteúdos e assessoria de imprensa,
principalmente no segmento de cultura. Pleno domínio da língua portuguesa, com
fluência verbal e escrita.
4. Habilidades:
Ótima fluência verbal e escrita em português e em outros idiomas. Bom relacionamento
interpessoal, e adaptabilidade a diferentes situações, prazos e desafios.
5. Atitudes:
Pró-atividade, responsabilidade, bom trabalho em grupo e dinamismo. Capacidade para
liderança e gestão de equipe; e para lidar com pressão e prazos.
Identificação:
Cargo: Coordenador Comunicação

Data: 10/2014

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Comunicação

1. Responsabilidades:
 Desenvolver, planejar, implementar e manter ações e estratégias de comunicação,
atuando com base na missão e valores do MCB, bem como zelar pela sua imagem
institucional e pela ampla divulgação das programações do museu.
 Coordenar a assessoria de imprensa institucional, responsável pela produção de
releases, divulgação do MCB e gestão de crises, assim como todo o trabalho da
equipe de comunicação do museu.
 Atuar em conjunto com a assessoria de comunicação da Secretaria de Estado da
Cultura (SEC), apoiando em ações em rede propostas por essa e seguindo as suas
determinações. Assegurar o cumprimento das ações do Programa de Imprensa e
Comunicação propostas no Plano de Trabalho anual aprovado pela OS e pela SEC.
 Coordenar, acompanhar e aprovar o desenvolvimento e elaboração de peças de
comunicação (textos e materiais gráficos), assim como verificar a exatidão e
coerência dos mesmos.
 Coordenar, acompanhar e orientar a estruturação e atualização do conteúdo do
site do MCB e das redes sociais do museu.
 Pesquisar e propor novas mídias e formas e ações de comunicação.
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 Atuar junto aos fornecedores terceirizados, tais como gráficas e correio, prezando
pelo cumprimento dos prazos estabelecidos e pela qualidade dos materiais
produzidos e dos serviços prestados.
 Coordenar, acompanhar e orientar as atividades de manutenção e ações de
melhoria do mailing do MCB, bem como o envio e distribuição de peças de
comunicação por e–mail e correio.
 Planejar, coordenar e acompanhar as ações de comunicação voltadas ao Prêmio
Design, visando à ampla e correta divulgação da premiação.
 Participar da abertura de exposições e outros eventos do MCB em escala de
rodízio.

 Efetuar outras atividades correlatas a critério da direção.
2. Formação:
Profissional especializado com ensino superior completo;
Pós-graduação nas áreas de comunicação, cultura e marketing cultural serão diferenciais.

3. Experiências:
Necessária experiência na área de assessoria de imprensa, principalmente no segmento
de cultura;
Ótima fluência verbal e escrita em português;
Desejavelmente outros idiomas.
4. Habilidades:
Capacidade de liderança e gestão de equipe;
Bom relacionamento interpessoal;
Adaptabilidade às diferentes situações, prazos e desafios.
5. Atitudes:
Pró-atividade, responsabilidade, liderança e dinamismo;
Capacidade para lidar com pressão e prazos.
Identificação:
Cargo: Gerente Comunicação

Data: 06/2017
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Diretoria: Técnica

Departamento: Comunicação

Área: Fim

1. Responsabilidades:
 Desenvolver, planejar, implementar e manter ações e estratégias de comunicação,
atuando com base na missão e valores do MCB, bem como zelar pela sua imagem
institucional e pela ampla divulgação das programações do museu;
 Coordenar a assessoria de imprensa institucional, responsável pela produção de
releases, divulgação do MCB e gestão de crises, assim como todo o trabalho da
equipe de comunicação do museu;
 Realizar o controle financeiro do orçamento do departamento de comunicação,
garantir a prestação de contas e a correta atualização dos processos administrativofinanceiros internos da área;
 Reportar-se à diretoria quanto aos assuntos do departamento de comunicação;
 Atuar em conjunto com a assessoria de comunicação da Secretaria da Cultura do
Estado de São Paulo (SEC), apoiando em ações em rede propostas por essa e
seguindo as suas determinações. Assegurar o cumprimento das ações do Programa
de Imprensa e Comunicação propostas no Plano de Trabalho anual aprovado pela
OS e pela SEC;
 Coordenar, acompanhar e aprovar o desenvolvimento e elaboração de peças de
comunicação (textos), assim como verificar a exatidão e coerência dos mesmos;
 Coordenar, acompanhar e orientar a estruturação e atualização do conteúdo do site
do MCB e das redes sociais do museu;
 Pesquisar e propor novas mídias e formas e ações de comunicação;
 Atuar junto aos fornecedores terceirizados da área, prezando pelo cumprimento dos
prazos estabelecidos e pela qualidade dos serviços prestados;
 Coordenar, acompanhar e orientar as atividades de manutenção e ações de melhoria
do mailing do MCB, bem como o envio e distribuição de peças de comunicação por
e–mail e correio;
 Planejar, coordenar e acompanhar as ações de comunicação do MCB, visando à
ampla e correta divulgação das informações;
 Participar da abertura de exposições e outros eventos do MCB;
 Efetuar outras atividades correlatas a critério da direção.
2. Formação:
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Profissional especializado com ensino superior completo. Pós-graduação nas áreas de
comunicação, marketing e gestão cultural serão diferenciais.
3. Experiências:
Necessária experiência nas áreas de produção de conteúdos e assessoria de imprensa,
principalmente no segmento de cultura. Pleno domínio da língua portuguesa, com fluência
verbal e escrita. Conhecimento com pacote office, Google Adwords e mídias sociais como
Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin e campanhas através de links patrocinados.
4. Habilidades:
Ótima fluência verbal e escrita em português e em outros idiomas. Bom relacionamento
interpessoal, e adaptabilidade a diferentes situações, prazos e desafios.

5. Atitudes:
Pró-atividade, responsabilidade, bom trabalho em grupo e dinamismo. Capacidade para
liderança e gestão de equipe; e para lidar com pressão e prazos.
Identificação:
Cargo: Gerente Comunicação e Captação Institucional

Data: 05/2019

Diretoria:

Departamento:

Área:

Adm. Financeira e Técnica

Comunicação e Captação Institucional

Fim

1. Responsabilidades:
 Desenvolver, planejar, implementar e manter ações e estratégias de comunicação,
atuando com base na missão e valores do MCB, bem como zelar pela sua imagem
institucional e pela ampla divulgação das programações do museu;
 Coordenar a assessoria de imprensa institucional, responsável pela produção de
releases, divulgação do MCB e gestão de crises, assim como todo o trabalho da equipe
de comunicação do museu;
 Reportar-se à diretoria quanto aos assuntos do departamento de comunicação;
 Atuar em conjunto com a assessoria de comunicação da Secretaria da Cultura do Estado
de São Paulo (SEC), apoiando em ações em rede propostas por essa e seguindo as suas
determinações. Assegurar o cumprimento das ações do Programa de Imprensa e
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Comunicação propostas no Plano de Trabalho anual aprovado pela OS e pela SEC;
 Coordenar, acompanhar e aprovar o desenvolvimento e elaboração de peças de
comunicação (textos), assim como verificar a exatidão e coerência dos mesmos;
 Coordenar, acompanhar e orientar a estruturação e atualização do conteúdo do site do
MCB e das redes sociais do museu;
 Pesquisar e propor novas mídias e formas e ações de comunicação;
 Atuar junto aos fornecedores terceirizados da área, prezando pelo cumprimento dos
prazos estabelecidos e pela qualidade dos serviços prestados;
 Coordenar, acompanhar e orientar as atividades de manutenção e ações de melhoria do
mailing do MCB, bem como o envio e distribuição de peças de comunicação por e–mail
e correio;
 Planejar, coordenar e acompanhar as ações de comunicação do MCB, visando à ampla e
correta divulgação das informações;
 Participar da abertura de exposições e outros eventos do MCB;
 Supervisionar e realizar, sempre que necessário, as atividades de atendimento a
clientes privados interessados em realizar eventos no MCB.
 Atender as demandas de realização de eventos públicos da programação e sugerir,
sempre que possível, novos conteúdos e formatos.
 Atender as demandas e propor novas formas de parcerias para o Museu, junto à
esfera pública ou privada.
 Elaborar em conjunto com os outros departamentos a programação do Museu, com
a devida antecedência para a execução / organização de todos os eventos, definir e
programar etapas e verificar possibilidades de agenda, baseando-se nas
especificações definidas para o evento e nos critérios e procedimentos de uso pré –
definidas pelo MCB.
 Analisar perfil do evento, verificando o número de convidados, natureza, horário e
lay-out, para adequá-los aos padrões de utilização do MCB. Instruir a equipe quanto
aos próximos procedimentos a serem adotados.
 Atender fornecedores, apresentar a infra-estrutura disponível e dirimir dúvidas
sobre as possibilidades e respectivos critérios e procedimentos de utilização.
 Negociar valores, prazos de pagamento e aprovar propostas junto a clientes e
fornecedores.
 Realizar, ou supervisionar, chamadas de preços para contratação anual ou pontual
de fornecedores.
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 Providenciar os pagamentos aos fornecedores contratados pelo MCB, efetuar
previsão de valores junto ao Núcleo Administrativo Financeiro e apresentar os
respectivos recibos e comprovantes, em caso de eventos próprios do MCB.
 Efetuar atividades de relacionamento com patrocinadores e provedores de recursos
financeiros. prestar informações sobre o MCB.
 Manter relacionamento institucional com clientes de interesse, mantendo-os
informados sobre as atividades do MCB.
 Elaborar, aprovar e executar ações de captação de recursos para divulgação dos
espaços de eventos e ou atividades diversas do Museu.
 Vender a cessão onerosa do espaço, juntamente à equipe, realizando as reservas e o
fechamento.
 Coordenar, acompanhar e orientar todas as etapas de montagem e desmontagem
dos eventos, cumprir e fazer cumprir a programação, acionar ou aprovar o
acionamento dos prestadores de serviços internos e fornecedores externos e relatar
possíveis casos de não-conformidades ocorridos durante os eventos.
 Receber e encaminhar a aprovação os projetos de iluminação / eletricidade
específicos de cada evento.
 Resolver possíveis pendências pós-evento.
 Prospectar patrocinadores para ações do MCB, em relação à doação de bens (capital
ou produtos) ou serviços.
 Elaborar correspondências/ofícios ou preenchimentos de contratos formalizando
permutas realizadas.
 Acompanhar e /ou formatar projetos para leis de incentivo fiscal (Rouanet, Proac
ICMS).
 Formatar planos de sustentação: Plano de cotas, patronos do MCB, entre outros.
 Eventualmente ministrar cursos e oficinas em colaboração com a programação do
Sisem.
 Elaborar relatórios conforme os prazos estabelecidos no contrato de gestão.
 Efetuar outras atividades correlatas a critério da liderança do departamento.
 Representar a diretoria em eventos e ou reuniões, caso solicitado.
 Efetuar outras atividades correlatas a critério da direção.
2. Formação:
Profissional especializado com ensino superior completo. Pós-graduação nas áreas de
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comunicação, marketing e gestão cultural serão diferenciais.
3. Experiências:
Necessária experiência nas áreas de produção de conteúdos e assessoria de imprensa,
principalmente no segmento de cultura. Pleno domínio da língua portuguesa, com fluência
verbal e escrita. Conhecimento com pacote office, Google Adwords e mídias sociais como
Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin e campanhas através de links patrocinados.
Organização de eventos; Planejamento; Produção cultural; Produção Executiva; Captação de
recursos; Atendimento de contas em comunicação; Prospecção de vendas em marketing.
4. Habilidades:
Ótima fluência verbal e escrita em português e em outros idiomas. Bom relacionamento
interpessoal, e adaptabilidade a diferentes situações, prazos e desafios.
5. Atitudes:
Pró-atividade, responsabilidade, bom trabalho em grupo e dinamismo. Capacidade para
liderança e gestão de equipe; e para lidar com pressão e prazos.

DESCRIÇÃO DE CARGO – CONTRATOS
Identificação:
Cargo: Analista de Contrato JR

Data: 10/2014

Diretoria: Administrativa Financeira

Departamento: Contratos

Área: Meio

1. Responsabilidades:


Controlar os contratos de prestação de serviços, verificando a exatidão e coerência
dos valores e formas de pagamento, reajustes baseando – se no orçamento e,
providenciar toda documentação fiscal necessária, bem como solicitar, quando
necessário, ajustes.



Efetuar controle da documentação através da CADA da Organização Social.



Manter todos os contratos arquivados digitalmente.



Fazer a conferência dos contratos de eventos públicos, privados e filantrópicos
junto a área de Eventos e no financeiro.



Ter arquivado digitalmente todos os encargos referentes aos contratos de
prestadores de serviços.
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Acompanhar o vencimento dos contratos vigentes e comunicar aos responsáveis
para verificar a renovação.



Manter todas as atas e os documentos societários registrados e arquivados.



Fazer a interface com o departamento jurídico na elaboração dos contratos e
demais assuntos relacionados á área.



Manter todas as certidões da Associação atualizadas.

2. Formação:
Graduação em Administração de Empresas ou Direito.
3. Experiências:
Dois anos na gestão de contratos.
4. Habilidades:
Dinâmico, organizado.
5. Atitudes:
Pró Ativo e responsável.
Identificação:
Cargo: Analista de Contrato PL

Data: 10/2014

Diretoria: Administrativa Financeira

Departamento: Contratos

Área: Meio

1. Responsabilidades:


Controlar os contratos de prestação de serviços, verificando a exatidão e coerência
dos valores e formas de pagamento, reajustes baseando – se no orçamento e,
providenciar toda documentação fiscal necessária, bem como solicitar, quando
necessário, ajustes.



Efetuar controle da documentação através da CADA da Organização Social.



Manter todos os contratos arquivados digitalmente.



Fazer a conferência dos contratos de eventos públicos, privados e filantrópicos
junto a área de Eventos e no financeiro.



Ter arquivado digitalmente todos os encargos referentes aos contratos de
prestadores de serviços.
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Acompanhar o vencimento dos contratos vigentes e comunicar aos responsáveis
para verificar a renovação.



Manter todas as atas e os documentos societários registrados e arquivados.



Fazer a interface com o departamento jurídico na elaboração dos contratos e
demais assuntos relacionados á área.



Manter todas as certidões da Associação atualizadas.

2. Formação:
Graduação em Administração de Empresas ou Direito.
3. Experiências:
Três anos na gestão de contratos.
4. Habilidades:
Dinâmico, organizado.
5. Atitudes:
Pró Ativo e responsável.
Identificação:
Cargo: Analista de Contrato SR

Data: 10/2014

Diretoria: Administrativa Financeira

Departamento: Contratos

Área: Meio

1. Responsabilidades:


Controlar os contratos de prestação de serviços, verificando a exatidão e coerência
dos valores e formas de pagamento, reajustes baseando – se no orçamento e,
providenciar toda documentação fiscal necessária, bem como solicitar, quando
necessário, ajustes.



Efetuar controle da documentação através da CADA da Organização Social.



Manter todos os contratos arquivados digitalmente.



Fazer a conferência dos contratos de eventos públicos, privados e filantrópicos
junto a área de Eventos e no financeiro.



Ter arquivado digitalmente todos os encargos referentes aos contratos de
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prestadores de serviços.


Acompanhar o vencimento dos contratos vigentes e comunicar aos responsáveis
para verificar a renovação.



Manter todas as atas e os documentos societários registrados e arquivados.



Fazer a interface com o departamento jurídico na elaboração dos contratos e
demais assuntos relacionados á área.



Manter todas as certidões da Associação atualizadas.

2. Formação:
Graduação em Administração de Empresas ou Direito.
3. Experiências:
Três anos na gestão de contratos.
4. Habilidades:
Dinâmico, organizado.
5. Atitudes:
Pró Ativo e responsável.

DESCRIÇÃO DE CARGO – DESING GRÁFICO
Identificação:
Cargo: Estagiário Design Gráfico
Diretoria: Técnica

Data: 05/2016
Departamento: Design Gráfico

Área: Fim

1. Responsabilidades:
 Fechamento de arquivos e desenvolvimento de artes finais para diversos
materiais de divulgação interna e externa.
 Apoio ao desenvolvimento de projetos gráficos expositivos
 Acompanhamento de instalação de materiais gráficos
 Tratamento de imagens
 Montagem de apresentações
 Preparar tabelas de resultados, para diversos formatos
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2. Formação:
Estudante do 6º semestre em Design gráfico em diante
3. Experiências:
Domínio do pacote Office (Word, Excel, Access); Domínio do Pacote Adobe Design
(Indesign, Illustrator, Photoshop e domínio básico em Dreamweaver);
Interesse em motion graphics; Afinidade com tecnologias web.
4. Habilidades:
Atividades de organização e controle, atividades operacionais; Atenção simultânea;
Comunicação; Cooperação; Dinamismo; Flexibilidade; Organização; Relacionamento
interpessoal; Responsabilidade; trabalho em equipe.
5. Atitudes:
Pró-atividade; dinamismo; criatividade; agilidade; solucionar problemas; iniciativa;
motivação.

Identificação:
Cargo: Auxiliar Designer Gráfico Jr
Diretoria: Técnica
Departamento: Design Gráfico

Data: 12/2018
Área: Fim

1. Responsabilidades:
 Criação de materiais de comunicação como convites eletrônicos, boletins, posts de
redes sociais.
 Fechamento de arquivos para mídias digitais e impressas
 Criação e fechamento de materiais de divulgação interna
 Apoio à criação e desenvolvimento de projetos gráficos expositivos
 Fechamento de artes finais para sinalização e projetos gráficos expositivos
 Realização de processos de cotação para contratação de produtos gráficos, desde
tomada de orçamentos, ao processo de pagamento junto à equipe administrativa
do museu.
 Acompanhamento de instalação de materiais gráficos expositivos e sinalização.
 Produção de fotografias para divulgação de atividades do museu
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 Tratamento de imagens
 Montagem de apresentações
 Preparar tabelas de resultados, para diversos formatos

2. Formação:
Formado em curso superior ou técnico em design gráfico.
3. Experiências:
Domínio do pacote Office (Word, Excel, Access); Domínio do Pacote Adobe Design
(Indesign, Illustrator, Photoshop e domínio básico em Dreamweaver);
Interesse em motion graphics; Afinidade com tecnologias web.
4. Habilidades:
Atividades de organização e controle, atividades operacionais; Atenção simultânea;
Comunicação; Cooperação; Dinamismo; Flexibilidade; Organização; Relacionamento
interpessoal; Responsabilidade; trabalho em equipe.
5. Atitudes:
Pró-atividade; dinamismo; criatividade; agilidade; solucionar problemas; iniciativa;
motivação.

Identificação:
Cargo: Design Gráfico jr
Diretoria: Técnica

Data: 01/2016
Departamento: Design Gráfico

Área: Fim

1. Responsabilidades:
 Fechamento de arquivos e desenvolvimento de artes finais para diversos
materiais de divulgação interna e externa.
 Apoio ao desenvolvimento de projetos gráficos expositivos
 Acompanhamento de instalação de materiais gráficos
 Tratamento de imagens
 Montagem de apresentações
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 Preparar tabelas de resultados, para diversos formatos.
2. Formação:
Cursando último ano em Design gráfico, ou recém-formado
3. Experiências:
Domínio do pacote Office (Word, Excel, Access), FTP e redes sociais;
Domínio do pacote Adobe;
Afinidade com tecnologias web.
4. Habilidades:
Atividades de organização e controle, atividades operacionais;
Atenção simultânea; Comunicação; Cooperação; Dinamismo;
Flexibilidade; Organização;
Relacionamento interpessoal;
Responsabilidade; trabalho em equipe.
5. Atitudes:
Pró-atividade; dinamismo; criatividade; agilidade;
Solucionar problemas;
Iniciativa; Motivação.
Identificação:
Cargo: Design Gráfico PL
Diretoria: Técnica

Data: 01/2016
Departamento: Design Gráfico

Área: Fim

1. Responsabilidades:
 Criar e diagramar peças de comunicação interna e externa, como cartas, placas de
sinalização, folders, convites, banners, programas de apresentações musicais etc e
peças de apoio ao Prêmio Design MCB, de acordo com a identidade visual do
museu.
 Apoio ao desenvolvimento de projetos gráficos expositivos
 Acompanhamento de instalação de materiais gráficos
 Responsável pela execução, orçamento e produção gráfica de impressos em geral,
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como catálogos, folders, cartazes etc.
 Tratamento de imagens
 Filmagem e fotografia de eventos no museu, quando não houver disponibilidade
de recursos para terceirização do serviço.
 Montagem de apresentações
 Preparar tabelas de resultados, para diversos formatos.
2. Formação:
Superior completo em Design gráfico.
3. Experiências:
Domínio do pacote Office (Word, Excel, Access), FTP e redes sociais;
Domínio do pacote Adobe;
Afinidade com tecnologias web.
4. Habilidades:
Atividades de organização e controle, atividades operacionais;
Atenção simultânea; Comunicação; Cooperação; Dinamismo;
Flexibilidade; Organização;
Relacionamento interpessoal;
Responsabilidade; trabalho em equipe.
5. Atitudes:
Pró-atividade; dinamismo; criatividade; agilidade;
Solucionar problemas;
Iniciativa; Motivação.
Identificação:
Cargo: Design Gráfico Sr
Diretoria: Técnica

Data: 01/2016
Departamento: Design Gráfico

Área: Fim

1. Responsabilidades:
 Criar e diagramar peças de comunicação interna e externa, como cartas, placas de
sinalização, folders, convites, banners, programas de apresentações musicais etc e
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peças de apoio ao Prêmio Design MCB, de acordo com a identidade visual do
museu.
 Apoio ao desenvolvimento de projetos gráficos expositivos
 Acompanhamento de instalação de materiais gráficos
 Responsável pela execução, orçamento e produção gráfica de impressos em geral,
como catálogos, folders, cartazes etc.
 Tratamento de imagens
 Filmagem e fotografia de eventos no museu, quando não houver disponibilidade
de recursos para terceirização do serviço.
 Montagem de apresentações
 Montagem de vídeos para captação
 Preparar tabelas de resultados, para diversos formatos.
2. Formação:
Superior completo em Design gráfico, 3 anos ou mais de experiência
3. Experiências:
Domínio do pacote Office (Word, Excel, Access), FTP e redes sociais;
Domínio do pacote Adobe;
Afinidade com tecnologias web.
4. Habilidades:
Atividades de organização e controle, atividades operacionais;
Atenção simultânea; Comunicação; Cooperação; Dinamismo;
Flexibilidade; Organização;
Relacionamento interpessoal;
Responsabilidade; trabalho em equipe.
5. Atitudes:
Pró-atividade; dinamismo; criatividade; agilidade;
Solucionar problemas;
Iniciativa; Motivação.
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DESCRIÇÃO DE CARGO – DIRETORIA
Identificação:
Cargo: Diretor Administrativo e Financeiro

Data: 10/2014

Diretoria: Administrativo Financeiro

Área: Meio

Departamento: Diretoria

1. Responsabilidades:
 Coordenar, acompanhar e orientar as atividades financeiras do MCB
envolvendo: contas a pagar e receber, fluxo de caixa e operações bancárias /
financeiras, definir e analisar planilhas de controle, analisar posições
financeiras e comerciais, priorizar e definir pagamentos, bem como relacionar
–se e negociar com Instituições Financeiras.
 Elaborar e acompanhar o Orçamento do MCB, envolvendo: definição de
critérios e parâmetros, consolidação de valores por centro de custo, controle
de receitas e despesas em relação orçado / realizado, definição e
implementação de ações corretivas, bem como orientar e acompanhar a sua
manutenção e realizar a respectiva prestação de contas através de relatórios
gerenciais.
 Coordenar, acompanhar e orientar as atividades do controle financeiro
referente às Leis de Incentivo, tais como: definição de critérios conforme
parâmetros pré – definidos e analise de custos / despesas, visando à
otimização dos recursos cedidos, bem como efetuar a respectiva prestação de
contas através de relatórios específicos.
 Coordenar, acompanhar e orientar as atividades de contratação de serviços de
prestadores de serviços e compras, envolvendo: definição de critérios para
seleção e negociação de prazos, valores e forma de pagamento bem como
efetuar a contratação de prestadores de serviços e compras considerados
estratégicos.
 Atuar como elo de ligação entre os Órgãos Governamentais, Conselho do MCB
com relação aos aspectos jurídicos, financeiros e estatutários da
administração do contrato de gestão da Organização Social (OS).
 Coordenar, acompanhar e orientar as atividades terceirizadas envolvendo:
Contabilidade, Jurídico e Auditoria Externa através da definição de critérios e
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prazos de operacionalização, solicitação de demandas específicas, analise da
qualidade dos serviços e definição do ajustes necessários.
 Coordenar, acompanhar e orientar as atividades administrativas do MCB,
envolvendo: Almoxarifado de material de consumo, Recepção, Expedição e
Administração de Pessoal, através da definição de normas, procedimentos e
padrões de atendimento, bem como quando necessário efetuar os ajustes
necessários.
 Elaborar relatórios sobre suas atividades, em diferentes níveis de detalhes e
para diferentes públicos.
 Efetuar outras atividades correlatas a critério da liderança.
2. Formação:
Graduação em Administração de Empresas, Ciências Contábeis ou equivalentes.
Pós Graduação em Gestão Financeira ou afins.
3. Experiências:
Seis anos em gerenciamento na área Administrativa – Financeira.
4. Habilidades:
Visão estratégica, Visão sistêmica, Visão de futuro;
Gestão de mudanças, Representatividade, Negociação;
Liderança situacional, Trabalho em equipe.
5. Atitudes:
Identidade com as atividades e vocação do MCB;
Respeito a diversidade social, econômica e público em geral;
Espírito de equipe com foco em resultado;
Identificar problemas e propor soluções;
Pró – Atividade e Flexibilidade.
Identificação:
Cargo: Diretor Técnico
Diretoria: Técnica

Data: 10/2014
Departamento: Diretoria

1. Responsabilidades:
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Área: Fim

 Participar da elaboração da programação anual das exposições, levantar e
apresentar dados e informações técnicas conforme solicitado, participar da
definição de conceitos, critérios e procedimentos técnicos.
 Elaborar conteúdos e propostas de exposição e programação de acordo com as
áreas de vocação do Museu, para concepção de projetos de captação.
 Realizar prospecção de parcerias viáveis à incorporação pela agenda cultural do
Museu , desde que aprovadas pelo Comitê de Programação.
 Elaborar projetos das exposições, definindo layout, expografia e comunicação
visual,

elaborando

especificações

de

serviços/materiais

e

respectivo

cronograma, baseando – se em conceitos e informações pré definidas pelos
Curadores, bem como em critérios e procedimentos pré – definidos pelo MCB.
 Efetuar a pré – análise de propostas para a elaboração de exposições,
verificar se os descritivos técnicos atendem à vocação, conceitos e
procedimentos do MCB.
 Coordenar a elaboração de material para a divulgação das atividades e
comunicação visual do MCB, acompanhando a criação e a confecção de
folders, banners, painéis de sinalização, etc.
 Zelar pela manutenção predial do MCB - propor ações corretivas e de melhoria
de qualidade e conforto dos espaços físicos, baseando – se em levantamentos
físicos realizados; participar da contratação dos serviços / obras e
supervisionar a respectiva execução.
 Zelar pela memória e documentação das exposições e programação cultural do
Museu.
 Coordenar, acompanhar a formação do banco de dados de imagens.
 Elaborar relatório sobre sua atividade, em diferentes níveis de detalhes, para
diferentes públicos.
 Participar das aberturas das exposições.
 Efetuar outras atividades correlatas a critério da liderança.
2. Formação:
Graduação em Arquitetura, Design ou áreas equivalentes ao bom desempenho como
agente cultural e de programação ligadas às áreas de vocação do Museu.
3. Experiências:
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Seis anos na função, atuando em Institutos Culturais com foco em arquitetura e design,
sendo três anos em função de liderança.
4. Habilidades:
Trabalho em equipe
Auto-suficiência, Atenção Concentrada
Análise e solução de problemas
Negociação, Planejamento e controle
Representatividade, Visão sistêmica
5. Atitudes:
Identidade com as atividades e vocação do MCB
Respeito a diversidade social, econômica e público em geral
Espírito de equipe com foco em resultado
Identificar problemas e propor soluções
Pró Ativo e responsável, Flexibilidade
Identificação:
Cargo: Diretor (a) Geral
Diretoria: Geral

Data: 10/2014
Departamento: Diretoria

Área: Fim

1. Responsabilidades:
 Gerir, coordenar, acompanhar e orientar todas as ações / projetos culturais e
comerciais do MCB, envolvendo: definição dos conceitos, escopo, recursos e
planejamento, bem como a definição de parâmetros, normas e procedimentos de
operacionalização e atendimento ao público, garantindo a conservação da vocação
(Arquitetura e Design) e a sustentabilidade financeira.
 Buscar e manter relacionamento com parceiros, curadores e produtores culturais,
através da pesquisa e análise de tendências e ações culturais, recebendo e/ou
solicitando projetos conforme especialidade, definição de escopo para o
desenvolvimento e execução de exposições, bem como analisar o nível de
aderência das ações culturais propostas com o escopo definido e solicitar as
devidas alterações, quando necessário.
 Representar a Instituição do MCB, junto a Imprensa, Instituições de Fomento,
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Institutos Culturais, Órgãos Governamentais, Consulados, Patrocinadores e Classe
Artística, através da prospecção de oportunidades, divulgação do escopo e agenda
de ações / projetos culturais e exposições para a conquista de patrocínios,
parcerias e visibilidade.
 Acompanhar a execução do contrato de gestão, as metas pactuadas e a execução
orçamentária, assim como os processos de prestação de contas e envio de
informações às instâncias de controle, tanto em seu fluxo regular como no
atendimento de solicitações eventuais.
 Gerir, coordenar, acompanhar e orientar as atividades de guarda, conservação,
movimentação, utilização e aquisição das peças do Acervo do MCB, através da
definição de conceitos, parâmetros e normas e procedimentos.
 Gerir, coordenar, acompanhar e orientar as atividades de pesquisa e
documentação da história e ações do MCB, através da definição de conceitos,
parâmetros e normas e procedimentos.
 Gerir, coordenar, acompanhar e orientar as ações de comunicação escrita, visual e
mídia, através da definição de conceitos e parâmetros, elaboração / revisão de
textos, imagens e releases e elaboração dos ajustes.
 Gerir, coordenar, acompanhar e orientar as ações culturais e eventos, através da
definição de escopo e procedimentos e normas para a utilização dos espaços,
zelando pela a imagem e acervo do MCB.
 Gerir, coordenar, acompanhar e orientar as atividades referentes a gestão
administrativa e financeira do MCB, definindo estratégias e critérios para a
referida gestão.
 Gerir, coordenar, acompanhar e orientar as atividades de organização e
implementação do “Prêmio Design” envolvendo as definições de cronograma,
dinâmica da premiação, escopo dos editais e critério de escolha da comissão
julgadora,
 Participar da abertura de exposições, eventos e palestras.
 Participar das reuniões dos Conselhos de Administração, de Orientação Cultural e
Comitê de Programação, fornecendo subsídios para o debate e deliberações dos
assuntos em pauta,


Elaborar relatórios sobre suas atividades, em diferentes níveis de detalhes e para
diferentes públicos.

 Efetuar outras atividades correlatas a critério da liderança
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2. Formação:
Graduação em Ciências Humanas ou equivalente.
3. Experiências:
Oito anos, atuando no em Institutos de Cultura, sendo três anos na função de
gerenciamento.
4. Habilidades:
Relacionamento Interpessoal, Trabalho em equipe;
Gestão de mudanças;
Visão estratégica, Visão sistêmica, Visão de futuro;
Representatividade, Negociação;
Liderança, Processos.
5. Atitudes:
Identidade com as atividades e vocação do MCB;
Respeito a diversidade social, econômica e público em geral;
Espírito de equipe com foco em resultado;
Identificar problemas e propor soluções;
Pró – Atividade e Flexibilidade.

DESCRIÇÃO DE CARGO – EDUCATIVO
Identificação:
Cargo: Estagiário Administrativo de Ação Educativa

Data: 01/2019

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Educativo

1. Responsabilidades:
 Agendamento para o programa de visitação e eventos culturais.
 Contatar escolas e instituições com plano de ação por segmentos diferenciados.
 Organizar e atualizar mailing por segmentos.
 Contatar escolas e instituições para confirmação e envio de formulário de
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agendamento e texto da exposição.
 Acompanhamento da logística de transporte dos visitantes agendados.
 Supervisão e acompanhamento das metas de agendamento.
 Analise e revisão dos relatórios da área.
 Orientação para preparo de material de apoio às visitas.
 Definição da grade de horários da semana.
 Reuniões e contatos institucionais.
 Logística, planejamento e produção de projetos da área.
 Acompanhamento regular das metas de trabalho.
 Organização do material de documentação.
 Visita às escolas e instituições parceiras para acompanhamento das parcerias.
 Apoio geral a Área.

2. Formação:
Cursando Administração, Economia ou áreas afins.

3. Experiências:
Conhecimentos em nível avançado no pacote Office, principalmente em Excel.

4. Habilidades:
Espírito de equipe.

5. Atitudes:
Proatividade.
Respeito à diversidade.
Identificação:
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Cargo: Auxiliar Educativo JR
Diretoria: Técnica

Data: 10/2014
Departamento: Educativo

Área: Fim

1. Responsabilidades:
 Planejar estratégias de visitação de grupos.
 Agendamento para o programa de visitação e eventos culturais.
 Contatar escolas e instituições com plano de ação por segmentos diferenciados.
 Organizar e atualizar mailing por segmentos.
 Contatar escolas e instituições para confirmação e envio de formulário de
agendamento e texto da exposição.
 Participação nas reuniões pedagógicas para planejamento geral e avaliação do
trabalho.
 Visita às escolas para acompanhamento das parcerias.
 Acompanhamento da logística de transporte dos visitantes agendados.
2. Formação:
Cursando ou Graduação em cursos relacionados com a área;
3. Experiências:
Educação em instituições culturais.
Identificação:
Cargo: Auxiliar Educativo PL
Diretoria: Técnica

Data: 10/2014
Departamento: Educativo

Área: Fim

1. Responsabilidades:
 Planejar estratégias de visitação de grupos.
 Agendamento para o programa de visitação e eventos culturais.
 Contatar escolas e instituições com plano de ação por segmentos diferenciados.
 Organizar e atualizar mailing por segmentos.
 Contatar escolas e instituições para confirmação e envio de formulário de
agendamento e texto da exposição.
 Participação nas reuniões pedagógicas para planejamento geral e avaliação do
trabalho.
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 Visita às escolas para acompanhamento das parcerias.
 Acompanhamento da logística de transporte dos visitantes agendados.

2. Formação:
Cursando ou Graduação em cursos relacionados com a área;
Conhecimentos em informática (Word, Excel, Power Point).
3. Experiências:
Educação em instituições culturais.
4. Habilidades:
Espírito de equipe.
5. Atitudes:
Respeito à diversidade.
Identificação:
Cargo: Auxiliar Educativo SR
Diretoria: Técnica

Data: 10/2014
Departamento: Educativo

Área: Fim

1. Responsabilidades:
 Planejar estratégias de visitação de grupos.
 Agendamento para o programa de visitação e eventos culturais.
 Contatar escolas e instituições com plano de ação por segmentos diferenciados.
 Organizar e atualizar mailing por segmentos.
 Contatar escolas e instituições para confirmação e envio de formulário de
agendamento e texto da exposição.
 Participação nas reuniões pedagógicas para planejamento geral e avaliação do
trabalho.
 Visita às escolas para acompanhamento das parcerias.
 Acompanhamento da logística de transporte dos visitantes agendados.
2. Formação:
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Cursando ou Graduação em cursos relacionados com a área;
Conhecimentos em informática (Word, Excel, Power Point).
Desejável fluência em inglês
3. Experiências:
Educação em instituições culturais.
4. Habilidades:
Espírito de equipe.
5. Atitudes:
Respeito à diversidade.
Identificação:
Cargo: Assistente Administrativo de Ação Educativa JR

Data: 01/2019

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Educativo

1. Responsabilidades:
Planejar estratégias de visitação de grupos.
Agendamento para o programa de visitação e eventos culturais.
Contatar escolas e instituições com plano de ação por segmentos diferenciados.
Organizar e atualizar mailing por segmentos.
Contatar escolas e instituições para confirmação e envio de formulário de

agendamento

e texto da exposição.
Participação nas reuniões pedagógicas para planejamento geral e avaliação do trabalho.
Visita às escolas para acompanhamento das parcerias.
Acompanhamento da logística de transporte dos visitantes agendados.
Definição dos conteúdos e estratégias pedagógicas.
Planejamento, avaliação e acompanhamento regular do trabalho junto ao público
agendado e espontâneo.
Supervisão e acompanhamento das metas de agendamento.
Formação continuada dos educadores.
Analise dos relatórios e redação de comentários.
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Organização dos conteúdos e orientação das reuniões de equipe.
Orientação para preparo de material de apoio às visitas
Avaliação e documentação do trabalho dos educadores.
Organização da rotina dos educadores.
Definição da grade de horários da semana organização do material de apoio.
Definir estratégias de atendimento para os educadores em caráter de emergência.
Reuniões e contatos institucionais.
Logística e planejamento de projetos.
Elaboração de relatórios e acompanhamento regular das metas de trabalho.
Organização do material de documentação.
Participação nas reuniões pedagógicas para planejamento geral e avaliação do trabalho.
Visita às escolas e instituições parceiras para acompanhamento das parcerias.
Gerenciamento da logística de transporte dos visitantes agendados.
Apoio geral a Área.

2. Formação:
Cursando ou Graduado em Administração, ou áreas afins.
Conhecimentos em nível avançado no pacote Office, principalmente em Excel.

3. Experiências:
Experiência mínima de 2 anos na área administrativa.

4. Habilidades:
Espírito de equipe

5. Atitudes:
Respeito à diversidade

Identificação:
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Cargo: Assistente Ação Educativa JR

Data: 10/2015

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Educativo

1. Responsabilidades:
 Planejar estratégias de visitação de grupos.
 Agendamento para o programa de visitação e eventos culturais.
 Contatar escolas e instituições com plano de ação por segmentos diferenciados.
 Organizar e atualizar mailing por segmentos.
 Contatar escolas e instituições para confirmação e envio de formulário de
agendamento e texto da exposição.
 Participação nas reuniões pedagógicas para planejamento geral e avaliação do
trabalho.
 Visita às escolas para acompanhamento das parcerias.
 Acompanhamento da logística de transporte dos visitantes agendados.
 Definição dos conteúdos e estratégias pedagógicas.
 Planejamento, avaliação e acompanhamento regular do trabalho junto ao público
agendado e espontâneo.
 Supervisão e acompanhamento das metas de agendamento.
 Formação continuada dos educadores.
 Analise dos relatórios e redação de comentários.
 Organização dos conteúdos e orientação das reuniões de equipe.
 Orientação para preparo de material de apoio às visitas
 Avaliação e documentação do trabalho dos educadores.
 Organização da rotina dos educadores.
 Definição da grade de horários da semana organização do material de apoio.
 Definir estratégias de atendimento para os educadores em caráter de emergência.
 Reuniões e contatos institucionais.
 Logística e planejamento de projetos.
 Elaboração de relatórios e acompanhamento regular das metas de trabalho.
 Organização do material de documentação.
 Participação nas reuniões pedagógicas para planejamento geral e avaliação do
trabalho.
 Visita às escolas e instituições parceiras para acompanhamento das parcerias.
 Gerenciamento da logística de transporte dos visitantes agendados.
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2. Formação:
Cursando ou Graduação relacionados com a área.
Conhecimentos em nível médio em Word, Excel, Power Point
3. Experiências:
Educação em Instituições Culturais
4. Habilidades:
Espírito de equipe
5. Atitudes:
Respeito à diversidade
Identificação:
Cargo: Assistente Ação Educativa PL

Data: 01/2016

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Educativo

1. Responsabilidades:
 Planejar estratégias de visitação de grupos.
 Agendamento para o programa de visitação e eventos culturais.
 Contatar escolas e instituições com plano de ação por segmentos diferenciados.
 Organizar e atualizar mailing por segmentos.
 Contatar escolas e instituições para confirmação e envio de formulário de
agendamento e texto da exposição.
 Participação nas reuniões pedagógicas para planejamento geral e avaliação do
trabalho.
 Visita às escolas para acompanhamento das parcerias.
 Acompanhamento da logística de transporte dos visitantes agendados.
 Definição dos conteúdos e estratégias pedagógicas.
 Planejamento, avaliação e acompanhamento regular do trabalho junto ao público
agendado e espontâneo.
 Supervisão e acompanhamento das metas de agendamento.
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 Formação continuada dos educadores.
 Analise dos relatórios e redação de comentários.
 Organização dos conteúdos e orientação das reuniões de equipe.
 Orientação para preparo de material de apoio às visitas
 Avaliação e documentação do trabalho dos educadores.
 Organização da rotina dos educadores.
 Definição da grade de horários da semana organização do material de apoio.
 Definir estratégias de atendimento para os educadores em caráter de emergência.
 Reuniões e contatos institucionais.
 Logística e planejamento de projetos.
 Elaboração de relatórios e acompanhamento regular das metas de trabalho.
 Organização do material de documentação.
 Participação nas reuniões pedagógicas para planejamento geral e avaliação do
trabalho.
 Visita às escolas e instituições parceiras para acompanhamento das parcerias.
 Gerenciamento da logística de transporte dos visitantes agendados.
 Gerenciamento das metas estabelecidas para a área educativa pela SEC
 Realizar relatórios e tabulação de dados para todos os relatórios solicitados pelo
MCB e SEC

2. Formação:
Cursando ou Graduação relacionados com a área.
Desejável fluência em inglês.
Conhecimentos em nível avançado em Word, Excel e Power Point
3. Experiências:
Áreas administrativas ou Marketing.
4. Habilidades:
Espírito de equipe
Conhecimentos em informática (Word, Excel, Power Point);
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5. Atitudes:
Respeito à diversidade
Espírito de equipe
Identificação:
Cargo: Assistente Ação Educativa SR

Data: 10/2015

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Educativo

1. Responsabilidades:
 Definição dos conteúdos e estratégias pedagógicas.
 Planejamento, avaliação e acompanhamento regular do trabalho junto ao público
agendado e espontâneo.
 Supervisão e acompanhamento das metas de agendamento.
 Formação continuada dos educadores.
 Analise dos relatórios e redação de comentários.
 Organização dos conteúdos e orientação das reuniões de equipe.
 Orientação para preparo de material de apoio às visitas
 Avaliação e documentação do trabalho dos educadores.
 Organização da rotina dos educadores.
 Definição da grade de horários da semana organização do material de apoio.
 Definir estratégias de atendimento para os educadores em caráter de emergência.
 Reuniões e contatos institucionais.
 Logística e planejamento de projetos.
 Elaboração de relatórios e acompanhamento regular das metas de trabalho.
 Organização do material de documentação.
 Participação nas reuniões pedagógicas para planejamento geral e avaliação do
trabalho.
 Visita às escolas e instituições parceiras para acompanhamento das parcerias.
 Gerenciamento da logística de transporte dos visitantes agendados.
2. Formação:
Cursando ou Graduação relacionados com a área.
Desejável fluência em inglês, espanhol ou francês.
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Conhecimentos em nível avançado em Word, Excel e Power Point
3. Experiências:
Conhecimento de História da Arte.
Educação em Instituições Culturais
Participação em Projetos de Inclusão
Cargo de supervisão, assistente de coordenação ou coordenação em Setores educativos.

4. Habilidades:
Espírito de equipe
5. Atitudes:
Respeito à diversidade
Identificação:
Cargo: Educador JR
Diretoria: Técnica

Data: 10/2014
Departamento: Educativo

Área: Fim

1. Responsabilidades:
 Atendimento ao público visitante.
 Estudo dos conteúdos das exposições.
 Seleção e reunião de textos relacionados às exposições.
 Pesquisa de bibliografias.
 Pesquisa de imagens.
 Preparação dos textos para estudos.
 Preparação de material pedagógico para educadores.
 Concepção, organização e participação nas reuniões pedagógicas para
planejamento geral e avaliação do trabalho.
 Visita às escolas e instituições para acompanhamento das parcerias.
 Socialização dos resultados com a equipe de educadores.
 Elaboração de atividades e programas educativos.
 Registro dos programas e atividades educativas.
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 Organização de material escrito, eletrônico e audiovisual.
 Documentação das atividades educativas.
 Elaboração de relatórios de atividades e programas educativos.
 Elaboração da lista de materiais para as oficinas.
 Elaboração dos materiais de apoio às visitas.
 Concepção, organização e participação nas oficinas e programas educativos aos
finais de semana.
 Criação de estratégias de atendimento ao publico geral e agendado.
 Elaboração de atividades educativas complementares as exposições.
2. Formação:
Cursando ou Graduação em cursos relacionados à área;
Desejável fluência em inglês;
Conhecimentos em informática (Word, Excel, Power Point).
3. Experiências:
Educação em instituições culturais.

4. Habilidades:
Espírito de equipe.
5. Atitudes:
Respeito à diversidade.
Identificação:
Cargo: Educador PL
Diretoria: Técnica

Data: 10/2014
Departamento: Educativo

1. Responsabilidades:
 Atendimento ao público visitante.
 Estudo dos conteúdos das exposições.
 Seleção e reunião de textos relacionados às exposições.
 Pesquisa de bibliografias.
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Área: Fim

 Pesquisa de imagens.
 Preparação dos textos para estudos.
 Preparação de material pedagógico para educadores.
 Concepção, organização e participação nas reuniões pedagógicas para
planejamento geral e avaliação do trabalho.
 Visita às escolas e instituições para acompanhamento das parcerias.
 Socialização dos resultados com a equipe de educadores.
 Elaboração de atividades e programas educativos.
 Registro dos programas e atividades educativas.
 Organização de material escrito, eletrônico e audiovisual.
 Documentação das atividades educativas.
 Elaboração de relatórios de atividades e programas educativos.
 Elaboração da lista de materiais para as oficinas.
 Elaboração dos materiais de apoio às visitas.
 Concepção, organização e participação nas oficinas e programas educativos aos
finais de semana.
 Criação de estratégias de atendimento ao publico geral e agendado.
 Elaboração de atividades educativas complementares as exposições.
2. Formação:
Cursando ou Graduação em cursos relacionados à área;
Desejável fluência em inglês e espanhol;
Conhecimentos em informática (Word, Excel, Power Point);
Conhecimento de História da Arte.
3. Experiências:
Educação em instituições culturais.
4. Habilidades:
Espírito de equipe.
5. Atitudes:
Respeito à diversidade.
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Identificação:
Cargo: Educador SR
Diretoria: Técnica

Data: 10/2014
Departamento: Educativo

Área: Fim

1. Responsabilidades:
 Atendimento ao público visitante.
 Estudo dos conteúdos das exposições.
 Seleção e reunião de textos relacionados às exposições.
 Pesquisa de bibliografias.
 Pesquisa de imagens.
 Preparação dos textos para estudos.
 Preparação de material pedagógico para educadores.
 Concepção, organização e participação nas reuniões pedagógicas para
planejamento geral e avaliação do trabalho.
 Visita às escolas e instituições para acompanhamento das parcerias.
 Socialização dos resultados com a equipe de educadores.
 Elaboração de atividades e programas educativos.
 Registro dos programas e atividades educativas.
 Organização de material escrito, eletrônico e audiovisual.
 Documentação das atividades educativas.
 Elaboração de relatórios de atividades e programas educativos.
 Elaboração da lista de materiais para as oficinas.
 Elaboração dos materiais de apoio às visitas.
 Concepção, organização e participação nas oficinas e programas educativos aos
finais de semana.
 Criação de estratégias de atendimento ao publico geral e agendado.
 Elaboração de atividades educativas complementares as exposições.
2. Formação:
Cursando ou Graduação cursos relacionados à área;
Desejável fluência em inglês, espanhol ou francês;
Conhecimentos em informática (Word, Excel, Power Point);
Conhecimento de História da Arte.
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3. Experiências:
Educação em instituições culturais;
Participação em projetos de Inclusão.
4. Habilidades:
Espírito de equipe.
5. Atitudes:
Respeito à diversidade.
Identificação:
Cargo: Coordenador Educativo

Data: 10/2014

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Educativo

1. Responsabilidades:
 Concepção do projeto educativo: criação dos objetivos e estratégias junto ao
público visitante.
 Elaboração de conteúdos – para ações no espaço expositivo.
 Seleção da equipe de educadores.
 Organização da equipe de educadores e definição do planejamento de suas ações.
 Formação continuada da equipe de educadores.
 Criação e organização de material de apoio para as visitas.
 Criação de estratégias de atendimento ao publico geral e agendado.
 Criação de estratégias de atendimento para os visitantes com deficiências.
 Elaboração das oficinas, palestras, encontros com artistas e pensadores.
 Participação nas reuniões de planejamento na Secretaria de Cultura.
 Elaboração de relatórios e acompanhamento regular das metas de trabalho.
 Supervisão e operacionalidade dos programas visitação escolar.
 Contatos internacionais.
 Garantir a qualidade do conteúdo dos projetos.
 Avaliação de metas da equipe.
 Avaliação das dinâmicas dos educadores.
 Atendimentos especiais para visitantes de instituições internacionais.
 Contatos institucionais sistemáticos : escolas, universidades, instituições culturais
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e assistenciais, secretarias estaduais e municipais de educação, sindicatos entre
outros.
 Participação nas reuniões pedagógicas para planejamento geral e avaliação do
trabalho.
 Visita às escolas e instituições parceiras para acompanhamento das parcerias.


Gerenciamento da logística de transporte dos visitantes agendados.

2. Formação:
Cursando ou Graduação cursos relacionados a área.
Desejável fluência em inglês, espanhol ou francês.
Conhecimentos em informática (Word, Excel, Power Point);
3. Experiências:
Coordenação Educativa em instituições culturais;
Educação em Instituições de Ensino (formal, ONGs...);
Conhecimento de história da arte.
4. Habilidades:
Espírito de equipe; Iniciativa; Flexibilidade.
5. Atitudes:
Alinhamento com a vocação do MCB;
Respeito a diversidade.
Identificação:
Cargo: Gerente Educativo
Diretoria: Técnica

Data: 10/2014
Departamento: Educativo

Área: Fim

1. Responsabilidades:
 Concepção do projeto educativo: criação dos objetivos e estratégias junto ao
público visitante.
 Elaboração de conteúdos – para ações no espaço expositivo.
 Seleção da equipe de educadores.
 Organização da equipe de educadores e definição do planejamento de suas ações.
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 Formação continuada da equipe de educadores.
 Criação e organização de material de apoio para as visitas.
 Criação de estratégias de atendimento ao publico geral e agendado.
 Criação de estratégias de atendimento para os visitantes com deficiências.
 Elaboração das oficinas, palestras, encontros com artistas e pensadores.
 Participação nas reuniões de planejamento na Secretaria de Cultura.
 Elaboração de relatórios e acompanhamento regular das metas de trabalho.
 Supervisão e operacionalidade dos programas visitação escolar.
 Contatos internacionais.
 Garantir a qualidade do conteúdo dos projetos.
 Avaliação de metas da equipe.
 Avaliação das dinâmicas dos educadores.
 Atendimentos especiais para visitantes de instituições internacionais.
 Contatos institucionais sistemáticos : escolas, universidades, instituições culturais
e assistenciais, secretarias estaduais e municipais de educação, sindicatos entre
outros..
 Participação nas reuniões pedagógicas para planejamento geral e avaliação do
trabalho.
 Visita às escolas e instituições parceiras para acompanhamento das parcerias.


Gerenciamento da logística de transporte dos visitantes agendados.

2. Formação:
Cursando ou Graduação cursos relacionados a área.
Fluência em inglês.
Desejável fluência em espanhol ou francês.
Conhecimentos em informática (Word, Excel, Power Point);
3. Experiências:
Coordenação Educativa em instituições culturais
Educação em Instituições de Ensino (formal, ONGs...)
Conhecimento de história da arte.
Experiência em sala de aula – ensino formal
Experiência em programas de formação para educadores e professores
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4. Habilidades:
Espírito de equipe, Iniciativa , Flexibilidade.
5. Atitudes:
Alinhamento com a vocação do MCB
Respeito a diversidade

DESCRIÇÃO DE CARGO – FINANCEIRO
Identificação:
Cargo: Auxiliar Administrativo Financeiro JR

Data: 10/2014

Diretoria: Administrativa

Área: Meio

Departamento: Administrativo

Financeira
1. Responsabilidades:
 Preparar, organizar, analisar, arquivar documentos e correspondências diversas
 Organização e localização de arquivos físicos digitalizados.
 Controle do almoxarifado de materiais de escritório e publicações diversas.
 Auxilio e suporte no processo de atendimento telefônico prestando informações
quando necessário.
 Controle de entrada e saída de equipamentos tais câmera fotográfica, notebook
para uso interno das áreas.
 Elaborar orçamentos para compras diversas do departamento como materiais de
papelaria, lanches, etc.
 Elaborar protocolos para envio de documentos diversos.
 Apoio na gestão de patrimônio.
 Preenchimentos de planilhas de controles como estoque de materiais de escritório,
estacionamento, publicações para análises gerenciais de controle.
 Serviços externos como banco, entrega de folder da programação, compras de
materiais diversos.
2. Formação:
Segundo Grau Completo, Cursando ou Formado em Administração de Empresas, Ciências
Contábeis ou afins.
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3. Experiências:
Mínima de um ano. Conhecimento de Excel, Word, Outlook 2010 ou superior.
4. Habilidades:
Dinâmico, organizado, trabalho em equipe.
5. Atitudes:
Pró Ativo e responsável.
Identificação:
Cargo: Auxiliar Administrativo Financeiro PL

Data: 10/2014

Diretoria: Administrativa

Área: Meio

Departamento: Administrativo

Financeira
1. Responsabilidades:
 Preparar, organizar, analisar, arquivar documentos e correspondências diversas
 Organização e localização de arquivos físicos digitalizados.
 Controle do almoxarifado de materiais de escritório e publicações diversas.
 Auxilio e suporte no processo de atendimento telefônico prestando informações
quando necessário.
 Controle de entrada e saída de equipamentos tais câmera fotográfica, notebook
para uso interno das áreas.
 Elaborar orçamentos para compras diversas do departamento como materiais de
papelaria, lanches, etc.
 Elaborar protocolos para envio de documentos diversos.
 Apoio na gestão de patrimônio.
 Preenchimentos de planilhas de controles como estoque de materiais de escritório,
estacionamento, publicações para análises gerenciais de controle.
 Serviços externos como banco, entrega de folder da programação, compras de
materiais diversos.
2. Formação:
Segundo Grau Completo, Cursando ou Formado em Administração de Empresas, Ciências
Contábeis ou afins.
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3. Experiências:
Mínima de um ano.
4. Habilidades:
Dinâmico, organizado, trabalho em equipe.
5. Atitudes:
Pró Ativo e responsável.

Identificação:
Cargo: Auxiliar Administrativo Financeiro Sr.

Data: 10/2014

Diretoria: Administrativa

Área: Meio

Departamento: Administrativo

Financeira
1. Responsabilidades:
 Preparar, organizar, analisar, arquivar documentos e correspondências diversas
 Organização e localização de arquivos físicos digitalizados.
 Controle do almoxarifado de materiais de escritório e publicações diversas.
 Auxilio e suporte no processo de atendimento telefônico prestando informações
quando necessário.
 Controle de entrada e saída de equipamentos tais câmera fotográfica, notebook
para uso interno das áreas.
 Elaborar orçamentos para compras diversas do departamento como materiais de
papelaria, lanches, etc.
 Elaborar protocolos para envio de documentos diversos.
 Apoio na gestão de patrimônio.
 Preenchimentos de planilhas de controles como estoque de materiais de escritório,
estacionamento, publicações para análises gerenciais de controle.
 Serviços externos como banco, entrega de folder da programação, compras de
materiais diversos.
2. Formação:
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Segundo Grau Completo, Cursando ou Formado em Administração de Empresas, Ciências
Contábeis ou afins.
3. Experiências:
Mínima de um ano.
4. Habilidades:
Dinâmico, organizado, trabalho em equipe.

5. Atitudes:
Pró Ativo e responsável.
Identificação:
Cargo: Assistente Administrativo Financeiro JR

Data: 10/2014

Diretoria: Administrativa Financeira

Área: Meio

Departamento: Financeiro

1. Responsabilidades:
 Controlar saldos bancários e efetuar as respectivas conciliações bancárias, e
participar da provisão de caixa para pagamentos.
 Efetuar o controle e atualização das informações e documentação necessárias à
Secretaria, Órgãos de Fomento e Patrocinadores.
 Efetuar as atividades referentes a Contas a Pagar, conferir a exatidão e coerência de
aspectos fiscais, valores, prazos de vencimento, plano de contas, orçamento e
processar os devidos pagamentos através de meio eletrônico e ou cheque quando
necessário.
 Efetuar as atividades referentes a Contas a Receber, conferindo extratos bancários e
baixando os pagamentos recebidos em planilha própria, e apontar os recebimentos
em atraso.
 Participação da elaboração de relatórios de prestação de contas referentes ao
contrato de gestão com a Secretaria da Cultura, através do levantamento de dados /
informações, e acompanhamento do fluxo de caixa diário.
2. Formação:
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Cursando ou Formado em Administração de Empresas, Ciências Contábeis ou afins.
3. Experiências:
Mínima de um ano.
4. Habilidades:
Liderança, visão estratégica, trabalho em equipe, organização.

5. Atitudes:
Espírito de equipe com foco em resultado;
Identificar problemas e propor soluções;
Pró – Atividade e Flexibilidade.
Identificação:
Cargo: Assistente Administrativo Financeiro PL

Data: 10/2014

Diretoria: Administrativa Financeira

Área: Meio

Departamento: Financeiro

1. Responsabilidades:
 Controlar saldos bancários e efetuar as respectivas conciliações bancárias, e
participar da provisão de caixa para pagamentos.
 Efetuar o controle e atualização das informações e documentação necessárias à
Secretaria, Órgãos de Fomento e Patrocinadores.
 Efetuar as atividades referentes a Contas a Pagar, conferir a exatidão e coerência de
aspectos fiscais, valores, prazos de vencimento, plano de contas, orçamento e
processar os devidos pagamentos através de meio eletrônico e ou cheque quando
necessário.
 Efetuar as atividades referentes a Contas a Receber, conferindo extratos bancários e
baixando os pagamentos recebidos em planilha própria, e apontar os recebimentos
em atraso.
 Participação da elaboração de relatórios de prestação de contas referentes ao
contrato de gestão com a Secretaria da Cultura, através do levantamento de dados /
informações, e acompanhamento do fluxo de caixa diário.

Atualizado em 27/06/2019

2. Formação:
Cursando ou Formado em Administração de Empresas, Ciências Contábeis ou afins.
3. Experiências:
Mínima de dois anos.
4. Habilidades:
Liderança, visão estratégica, trabalho em equipe, organização.
5. Atitudes:
Espírito de equipe com foco em resultado;
Identificar problemas e propor soluções;
Pró – Atividade e Flexibilidade.
Identificação:
Cargo: Assistente Administrativo Financeiro SR

Data: 10/2014

Diretoria: Administrativa Financeira

Área: Meio

Departamento: Financeiro

1. Responsabilidades:
 Controlar saldos bancários e efetuar as respectivas conciliações bancárias, e
participar da provisão de caixa para pagamentos.
 Efetuar o controle e atualização das informações e documentação necessárias à
Secretaria, Órgãos de Fomento e Patrocinadores.
 Efetuar as atividades referentes a Contas a Pagar, conferir a exatidão e coerência de
aspectos fiscais, valores, prazos de vencimento, plano de contas, orçamento e
processar os devidos pagamentos através de meio eletrônico e ou cheque quando
necessário.
 Efetuar as atividades referentes a Contas a Receber, conferindo extratos bancários e
baixando os pagamentos recebidos em planilha própria, e apontar os recebimentos
em atraso.
 Participação da elaboração de relatórios de prestação de contas referentes ao
contrato de gestão com a Secretaria da Cultura, através do levantamento de dados /
informações, e acompanhamento do fluxo de caixa diário.
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2. Formação:
Cursando ou Formado em Administração de Empresas, Ciências Contábeis ou afins.
3. Experiências:
Mínima de dois anos. Conhecimento de Excel e pacote office.

4. Habilidades:
Liderança, visão estratégica, trabalho em equipe, organização.
5. Atitudes:
Espírito de equipe com foco em resultado;
Identificar problemas e propor soluções;
Pró – Atividade e Flexibilidade.
Identificação:
Cargo: Analista Administrativo Financeiro Jr

Data: 02/2018

Diretoria: Administrativa Financeira

Área: Meio

Departamento: Financeiro

1. Responsabilidades:
 Executar, acompanhar, orientar os levantamentos de informações financeiras
necessárias para a elaboração de projetos de captação de patrocínio, baseando-se
em parâmetros pré-definidos.
 Executar, acompanhar, orientar todas as atividades referentes ao relacionamento
bancário (documentação, abertura de contas, etc.).
 Controlar saldos bancários e efetuar as respectivas conciliações bancárias, e
participar da provisão de caixa para pagamentos.
 Acompanhar, orientar e efetuar o controle e atualização das informações e
documentação necessárias à Secretaria, Órgãos de Fomento e Patrocinadores.
 Executar, acompanhar, orientar as atividades referentes a Contas a Pagar, conferir
a exatidão e coerência de aspectos fiscais, valores, prazos de vencimento, plano
de contas, orçamento e processar os devidos pagamentos.
 Executar, acompanhar, orientar as atividades referentes a Contas a Receber,
conferindo extratos bancários e baixando os pagamentos recebidos no sistema, e
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apontar os recebimentos em atraso.
 Conciliar as doações recebidas, bilheteira, receitas de eventos em geral.
 Manter o fluxo de caixa da empresa atualizado diariamente.
 Fazer a interface com o escritório contábil diariamente.
 Acompanhar as despesas conforme a planilha orçamentária da Associação.
 Participação da elaboração de relatórios de prestação de contas referentes ao
contrato de gestão com a Secretaria da Cultura, através do levantamento de
dados / informações, e acompanhamento do orçamento realizado.
 Efetuar outras atividades correlatas a critério da liderança.
2. Formação:
Administração de Empresas, Ciências Contábeis ou afins.
3. Experiências:
Mínima de dois anos no cargo. Ter conhecimento em rotinas contábeis, retenção de
impostos, classificação das receitas, despesas e ativo através de plano de contas da
empresa.
4. Habilidades:
Liderança, visão estratégica, trabalho em equipe, organização.
5. Atitudes:
Espírito de equipe com foco em resultado;
Identificar problemas e propor soluções;
Pró – Atividade e Flexibilidade.
Identificação:
Cargo: Analista Administrativo Financeiro PL

Data: 02/2018

Diretoria: Administrativa Financeira

Área: Meio

Departamento: Financeiro

1. Responsabilidades:
 Executar, acompanhar, orientar os levantamentos de informações financeiras
necessárias para a elaboração de projetos de captação de patrocínio, baseando-se
em parâmetros pré-definidos.
Atualizado em 27/06/2019

 Executar, acompanhar, orientar todas as atividades referentes ao relacionamento
bancário (documentação, abertura de contas, etc.).
 Controlar saldos bancários e efetuar as respectivas conciliações bancárias, e
participar da provisão de caixa para pagamentos.
 Acompanhar, orientar e efetuar o controle e atualização das informações e
documentação necessárias à Secretaria, Órgãos de Fomento e Patrocinadores.
 Executar, acompanhar, orientar as atividades referentes a Contas a Pagar, conferir
a exatidão e coerência de aspectos fiscais, valores, prazos de vencimento, plano
de contas, orçamento e processar os devidos pagamentos.
 Executar, acompanhar, orientar as atividades referentes a Contas a Receber,
conferindo extratos bancários e baixando os pagamentos recebidos no sistema, e
apontar os recebimentos em atraso.
 Conciliar as doações recebidas, bilheteira, receitas de eventos em geral.
 Manter o fluxo de caixa da empresa atualizado diariamente.
 Fazer a interface com o escritório contábil diariamente.
 Acompanhar as despesas conforme a planilha orçamentária da Associação.
 Participação da elaboração de relatórios de prestação de contas referentes ao
contrato de gestão com a Secretaria da Cultura, através do levantamento de
dados / informações, e acompanhamento do orçamento realizado.
 Efetuar outras atividades correlatas a critério da liderança.
2. Formação:
Administração de Empresas, Ciências Contábeis ou afins.
3. Experiências:
Mínima de dois anos no cargo. Ter conhecimento em rotinas contábeis, retenção de
impostos, classificação das receitas, despesas e ativo através de plano de contas da
empresa.
4. Habilidades:
Liderança, visão estratégica, trabalho em equipe, organização.
5. Atitudes:
Espírito de equipe com foco em resultado;
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Identificar problemas e propor soluções;
Pró – Atividade e Flexibilidade.

Identificação:
Cargo: Analista Administrativo Financeiro Sr

Data: 02/2018

Diretoria: Administrativa Financeira

Área: Meio

Departamento: Financeiro

1. Responsabilidades:
 Executar, acompanhar, orientar os levantamentos de informações financeiras
necessárias para a elaboração de projetos de captação de patrocínio, baseando-se
em parâmetros pré-definidos.
 Executar, acompanhar, orientar todas as atividades referentes ao relacionamento
bancário (documentação, abertura de contas, etc.).
 Controlar saldos bancários e efetuar as respectivas conciliações bancárias, e
participar da provisão de caixa para pagamentos.
 Acompanhar, orientar e efetuar o controle e atualização das informações e
documentação necessárias à Secretaria, Órgãos de Fomento e Patrocinadores.
 Executar, acompanhar, orientar as atividades referentes a Contas a Pagar, conferir
a exatidão e coerência de aspectos fiscais, valores, prazos de vencimento, plano
de contas, orçamento e processar os devidos pagamentos.
 Executar, acompanhar, orientar as atividades referentes a Contas a Receber,
conferindo extratos bancários e baixando os pagamentos recebidos no sistema, e
apontar os recebimentos em atraso.
 Conciliar as doações recebidas, bilheteira, receitas de eventos em geral.
 Manter o fluxo de caixa da empresa atualizado diariamente.
 Fazer a interface com o escritório contábil diariamente.
 Acompanhar as despesas conforme a planilha orçamentária da Associação.
 Participação da elaboração de relatórios de prestação de contas referentes ao
contrato de gestão com a Secretaria da Cultura, através do levantamento de
dados / informações, e acompanhamento do orçamento realizado.
 Efetuar outras atividades correlatas a critério da liderança.
2. Formação:
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Administração de Empresas, Ciências Contábeis ou afins.

3. Experiências:
Mínima de dois anos no cargo. Ter conhecimento em rotinas contábeis, retenção de
impostos, classificação das receitas, despesas e ativo através de plano de contas da
empresa.
4. Habilidades:
Liderança, visão estratégica, trabalho em equipe, organização.
5. Atitudes:
Espírito de equipe com foco em resultado;
Identificar problemas e propor soluções;
Pró – Atividade e Flexibilidade.
Identificação:
Cargo: Coordenador Administrativo Financeiro

Data: 10/2014

Diretoria: Administrativa Financeira

Área: Meio

Departamento: Financeiro

1. Responsabilidades:
 Coordenar, acompanhar, orientar e efetuar levantamentos de informações
financeiras necessárias para a elaboração de projetos de captação de
patrocínio, baseando-se em parâmetros pré-definidos.
 Coordenar, acompanhar, orientar e efetuar todas as atividades referentes ao
relacionamento bancário (documentação, abertura de contas, etc.).
 Controlar saldos bancários e efetuar as respectivas conciliações bancárias, e
participar da provisão de caixa para pagamentos.
 Coordenar, acompanhar, orientar e efetuar o controle e atualização das
informações e documentação necessárias à Secretaria, Órgãos de Fomento e
Patrocinadores.
 Coordenar, acompanhar e orientar as atividades referentes a Contas a Pagar,
conferir a exatidão e coerência de aspectos fiscais, valores, prazos de
vencimento, plano de contas, orçamento e processar os devidos pagamentos.
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 Coordenar, acompanhar e orientar as atividades referentes a Contas a
Receber, conferindo extratos bancários e baixando os pagamentos recebidos
no sistema, e apontar os recebimentos em atraso.
 Conciliar as doações recebidas, bilheteira, receitas de eventos em geral.
 Manter o fluxo de caixa da empresa atualizado diariamente.
 Fazer a interface com o escritório contábil diariamente.
 Acompanhar o orçamento previsto vs realizado.
 Participação da elaboração de relatórios de prestação de contas referentes ao
contrato de gestão com a Secretaria da Cultura, através do levantamento de
dados / informações, e acompanhamento do orçamento realizado.
 Efetuar outras atividades correlatas a critério da liderança.
2. Formação:
Administração de Empresas, Ciências Contábeis ou afins.
3. Experiências:
Mínima de dois anos com cargo de coordenação.
4. Habilidades:
Liderança, visão estratégica, trabalho em equipe, organização.
5. Atitudes:
Espírito de equipe com foco em resultado;
Identificar problemas e propor soluções;
Pró – Atividade e Flexibilidade.
Identificação:
Cargo: Gerente Administrativo Financeiro

Data: 10/2014

Diretoria: Administrativa Financeira

Área: Meio

Departamento: Financeiro

1. Responsabilidades:
 Coordenar, acompanhar e orientar as atividades financeiras envolvendo: contas a
pagar e receber e operações bancárias / financeiras, elaborar e acompanhar o
fluxo de caixa diário, definir e analisar planilhas de controle, analisar posições
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financeiras e comerciais, priorizar e definir pagamentos, bem como relacionar-se
e negociar com Instituições Financeiras.
 Coordenar, acompanhar e orientar as atividades do controle financeiro referente
às Leis de Incentivo, tais como: definição de critérios conforme parâmetros pré –
definidos e analise de custos / despesas, visando a otimização dos recursos
cedidos, bem como efetuar a respectiva prestação de contas através de relatórios
específicos.
 Coordenar, acompanhar, orientar e efetuar as atividades de contratação de
serviços de prestadores de serviços e compras, envolvendo: definição de critérios
para seleção e negociação de prazos, valores e forma de pagamento. Bem como
efetuar a contratação de prestadores de serviços e compras considerados
estratégicos.
 Efetuar a organização e controle dos almoxarifados administrativos e, definindo
espaços e orientando seu respectivo armazenamento, bem como acompanhar a
correta utilização e o estoque dos mesmos e solicitar, quando necessário as
respectivas reposições.
 Atuar como elo de ligação entre os Órgãos Governamentais, Conselho da
Organização Social e o MCB com relação aos aspectos jurídicos, financeiros e
estatutários da administração do contrato de gestão da Organização Social (OS).
 Coordenar, acompanhar e orientar as atividades administrativas do MCB,
envolvendo: Almoxarifado de material de consumo, Recepção, Expedição e
Recursos Humanos, através da definição de normas, procedimentos e padrões de
atendimento, bem como quando necessário efetuar os ajustes necessários.
 Controlar o imobilizado.
 Efetuar outras atividades correlatas a critério da liderança.
 Acompanhar o orçamento previsto vs realizado.
2. Formação:
Administração de Empresas, Ciências Contábeis ou Afins.
3. Experiências:
Mínima de três anos com cargo de gerência.
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4. Habilidades:
Liderança, visão estratégica, trabalho em equipe, organização.
5. Atitudes:
Espírito de equipe com foco em resultado
Identificar problemas e propor soluções
Pró – Atividade e Flexibilidade

DESCRIÇÃO DE CARGO – MANUTENÇÃO
Identificação:
Cargo: Meio Oficial de Manutenção
Diretoria: Técnica

Data: 10/2014
Departamento: Manutenção

Área: Fim

1. Responsabilidades:
 Zelar pela segurança própria, dos colaboradores, terceiros e visitantes.
 Auxiliar na montagem e desmontagem de exposições e eventos do MCB,
baseando-se em informações e definições pré-definidas.
 Auxilia, sob orientação, quando solicitado, serviços de manutenção predial
(Alvenaria e Pintura), como reboque de paredes, reposição de azulejos e pisos,
retoque de pinturas , aplicação de tintas ou texturas, utilizando ferramentas
específicas.
 Auxilia, sob orientação, quando solicitado, atividades de manutenção de
marcenaria, como: substituição e ajustes de portas e batentes, dobradiças, telhas,
reparos de forros, pisos, assoalhos e etc., utilizando ferramentas específicas.
 Auxilia, sob orientação, quando solicitado, atividades de manutenção hidráulica,
como: troca de torneiras, registros, bóias, sifão de pias, reparos de válvulas, bem
como limpar caixa d´água, refazer encanamentos, reparar vazamentos e reparar
calhas, utilizando – se de ferramentas específicas.
 Auxilia, sob orientação, quando solicitado, atividades de manutenção elétrica,
envolvendo: instalação / substituição de reatores, tomadas, interruptores, fiação
elétrica, lâmpadas e resistências, através da utilização de equipamentos e
ferramentas específicas.
 Auxilia, sob orientação, a movimentação dos móveis do acervo, baseando-se em
definições pré-estabelecidas.
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 Auxilia diariamente as atividades de jardinagem como limpeza do jardim, poda
de plantas e árvores, atividades de corte de grama, plantio de mudas de plantas,
sob orientação, através da utilização de ferramentas específicas.
 Efetuar outras atividades correlatas a critério da sua liderança.
 Zelar pelas ferramentas e equipamentos.
2. Formação:
Cursando ensino fundamental.
3. Experiências:
Sem experiência.
4. Habilidades:
Relacionamento interpessoal, trabalho em equipe;
Destreza manual e visual;
Organização, controle e atenção concentrada.
5. Atitudes:
Respeito a diversidade social, econômica e público em geral;
Identificar problemas e propor soluções;
Pró – Atividade e Flexibilidade.
Identificação:
Cargo: Oficial da Manutenção JR
Diretoria: Técnica

Data: 03/2016
Departamento: Manutenção

Área: Fim

1. Responsabilidades:
 Zelar pela segurança própria, dos colaboradores, terceiros e visitantes.
 Participar da montagem e desmontagem de exposições e eventos do MCB,
baseando-se em informações e definições pré-definidas.
 Executar atividades de manutenção elétrica, envolvendo: instalação / substituição
de reatores, tomadas, interruptores, fiação elétrica, lâmpadas e resistências,
através da utilização de equipamentos e ferramentas específicas.
 Executar serviços de manutenção predial (Alvenaria e Pintura), como reboque
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de paredes, reposição de azulejos e pisos, retoque de pinturas, aplicação de
tintas ou texturas, utilizando ferramentas específicas.
 Executar atividades de manutenção de marcenaria, como: substituição e ajustes
de portas e batentes, dobradiças, telhas, reparos de forros, pisos, assoalhos e etc.,
utilizando ferramentas específicas.
 Executar atividades de manutenção hidráulica, como: troca de torneiras,
registros, boias, sifão de pias, reparos de válvulas, bem como limpar caixa d´água,
refazer encanamentos, reparar vazamentos e reparar calhas, utilizando – se de
ferramentas específicas.
 Executar, sob orientação, a movimentação dos móveis do acervo, baseando-se
em definições pré-estabelecidas.
 Executar diariamente as atividades de jardinagem como limpeza do jardim, poda
de plantas e árvores, atividades de corte de grama, plantio de mudas de plantas,
sob orientação, através da utilização de ferramentas específicas.
 Efetuar outras atividades correlatas a critério da sua liderança.
 Zelar pelas ferramentas e equipamentos.
2. Formação:
Ensino fundamental
3. Experiências:
02 anos atuando em atividades de manutenção predial
4. Habilidades:
Relacionamento interpessoal, trabalho em equipe
Destreza manual e visual
Organização, controle e atenção concentrada
5. Atitudes:
Identidade com as atividades e vocação do MCB
Respeito a diversidade social, econômica e público em geral
Identificar problemas e propor soluções
Pró – Atividade e Flexibilidade
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Identificação:
Cargo: Oficial da Manutenção PL
Diretoria: Técnica

Data: 10/2014
Departamento: Manutenção

Área: Fim

1. Responsabilidades:
 Zelar pela segurança própria, dos colaboradores, terceiros e visitantes.
 Participar da montagem e desmontagem de exposições e eventos do MCB,
baseando-se em informações e definições pré-definidas.
 Executar serviços de manutenção predial (Alvenaria e Pintura), como reboque
de paredes, reposição de azulejos e pisos, retoque de pinturas, aplicação de
tintas ou texturas, utilizando ferramentas específicas.
 Executar atividades de manutenção de marcenaria, como: substituição e ajustes
de portas e batentes, dobradiças, telhas, reparos de forros, pisos, assoalhos e etc.,
utilizando ferramentas específicas.
 Executar atividades de manutenção hidráulica, como: troca de torneiras,
registros, bóias, sifão de pias, reparos de válvulas, bem como limpar caixa d´água,
refazer encanamentos, reparar vazamentos e reparar calhas, utilizando – se de
ferramentas específicas.
 Executar atividades de manutenção elétrica, envolvendo: instalação /
substituição de reatores, tomadas, interruptores, fiação elétrica, lâmpadas e
resistências, através da utilização de equipamentos e ferramentas específicas.
 Executar, sob orientação, a movimentação dos móveis do acervo, baseando-se
em definições pré-estabelecidas.
 Executar diariamente as atividades de jardinagem como limpeza do jardim, poda
de plantas e árvores, atividades de corte de grama, plantio de mudas de plantas,
sob orientação, através da utilização de ferramentas específicas.
 Efetuar outras atividades correlatas a critério da sua liderança.
 Zelar pelas ferramentas e equipamentos.

2. Formação:
Ensino fundamental.
3. Experiências:
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02 anos atuando em atividades de manutenção predial.
4. Habilidades:
Relacionamento interpessoal , trabalho em equipe;
Destreza manual e visual;
Organização, controle e atenção concentrada.
5. Atitudes:
Identidade com as atividades e vocação do MCB;
Respeito a diversidade social, econômica e público em geral;
Identificar problemas e propor soluções;
Pró – Atividade e Flexibilidade.
Identificação:
Cargo: Oficial da Manutenção SR
Diretoria: Técnica

Data: 10/2014
Departamento: Manutenção

Área: Fim

1. Responsabilidades:
 Zelar pela segurança própria, dos colaboradores, terceiros e visitantes.
 Participar da montagem e desmontagem de exposições e eventos do MCB,
baseando-se em informações e definições pré-definidas.
 Executar serviços de manutenção predial (Alvenaria e Pintura), como reboque
de paredes, reposição de azulejos e pisos, retoque de pinturas, aplicação de
tintas ou texturas, utilizando ferramentas específicas.
 Executar atividades de manutenção de marcenaria, como: substituição e ajustes
de portas e batentes, dobradiças, telhas, reparos de forros, pisos, assoalhos e etc.,
utilizando ferramentas específicas.
 Executar atividades de manutenção hidráulica, como: troca de torneiras,
registros, bóias, sifão de pias, reparos de válvulas, bem como limpar caixa d´água,
refazer encanamentos, reparar vazamentos e reparar calhas, utilizando – se de
ferramentas específicas.
 Executar atividades de manutenção elétrica, envolvendo: instalação /
substituição de reatores, tomadas, interruptores, fiação elétrica, lâmpadas e
resistências, através da utilização de equipamentos e ferramentas específicas.
 Executar, sob orientação, a movimentação dos móveis do acervo, baseando-se
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em definições pré-estabelecidas.
 Executar diariamente as atividades de jardinagem como limpeza do jardim, poda
de plantas e árvores, atividades de corte de grama, plantio de mudas de plantas,
sob orientação, através da utilização de ferramentas específicas.
 Efetuar outras atividades correlatas a critério da sua liderança.
 Zelar pelas ferramentas e equipamentos.
2. Formação:
Ensino fundamental.
3. Experiências:
03 anos atuando em atividades de manutenção predial.
4. Habilidades:
Relacionamento interpessoal , trabalho em equipe;
Destreza manual e visual;
Organização, controle e atenção concentrada.
5. Atitudes:
Identidade com as atividades e vocação do MCB;
Respeito a diversidade social, econômica e público em geral;
Identificar problemas e propor soluções;
Pró – Atividade e Flexibilidade.
Identificação:
Cargo: Fiscal de manutenção PL
Diretoria: Técnica

Data: 01/2018
Departamento: Manutenção

Área: Fim

1. Responsabilidades:
 Zelar pela segurança própria, da sua equipe, dos colaboradores, terceiros e
visitantes, cumprindo normas disciplinares e de segurança estabelecidas;
 Realizar ronda diária das instalações do museu preenchendo check-list com os
apontamentos

de

irregularidades

(ex.

lâmpadas

queimadas,

pichações,

funcionamento de bombas, limpezas). Obs.: Os locais onde necessário acesso
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através de escada marinheiro ou que exija elevação dos braços acima da linha dos
ombros, deverá ser checado por outro funcionário.
 Realizar o controle dos almoxarifados / estoques. Obs.: O carregamento de
materiais depositados em prateleiras ou suportes será designado a outro
funcionário.
 Fiscalizar e providenciar o registro das atividades da equipe de manutenção,
através de fotografias e /ou preenchimento de ordem de serviço; Obs.: Desde que
as atividades sejam executadas em local de fácil acesso (ex.: proibido acessar
telhado, sótão, caixas d’água)
 Auxiliar na fiscalização de serviços de empresas terceirizadas e montagem de
eventos. Obs.: Desde que as atividades sejam executadas em local de fácil acesso
(ex.: proibido acessar telhado, sótão, caixas d’água)
 Dar suporte à equipe de manutenção em atividades que NÃO envolvam:
levantamento e transporte de cargas acima de 05kg, movimentos bruscos e
repetitivos, que não exijam elevação dos braços acima da linha dos ombros e
períodos constantes de agachamento ou posição desfavorável e desconfortável
para os membros inferiores e superiores.
 Efetuar outras atividades correlatas a critério da sua liderança.
 Zelar pelas ferramentas e equipamentos.
2. Formação:
Ensino fundamental.
3. Experiências:
Sem Experiência.

4. Habilidades:
Relacionamento interpessoal, trabalho em equipe;
Destreza visual;
Organização, controle e atenção concentrada.
5. Atitudes:
Identidade com as atividades e vocação do MCB;
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Respeito a diversidade social, econômica e público em geral;
Identificar problemas e propor soluções;

Identificação:
Cargo: Jardineiro JR
Diretoria: Técnica

Data: 11/2016
Departamento: Manutenção

Área: Fim

1. Responsabilidades:
 Zelar pela segurança própria, dos colaboradores, terceiros e visitantes.
 Executar diariamente as atividades como recolhimento de lixo, principalmente
lixos cortantes (metais e vidros) e rastelagem de folhas dos jardins e praças.
 Executar serviços de corte e recolhimento da grama cortada.
 Executar plantio de mudas de plantas e árvores, adubagem, irrigação e controle
de pragas através da utilização de ferramentas específicas e sob orientação
 Zelar pelo jardim, impedindo que nada encoste ou danifique qualquer árvore ou
planta e impedir a entrada de qualquer veículo na área.
 Realizar podas somente com autorização.
 Auxiliar no carregamento e manejo de equipamentos ou mobiliários, baseando-se
em informações e definições pré-definidas.
 Efetuar outras atividades correlatas a critério da sua liderança.
 Zelar pelas ferramentas e equipamentos.
 Uso obrigatório de EPI.
2. Formação:
Ensino fundamental.
3. Experiências:
02 anos, atuando em atividades de jardinagem.
4. Habilidades:
Relacionamento interpessoal, trabalho em equipe;
Destreza manual e visual;
Organização, controle e atenção concentrada.
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5. Atitudes:
Respeito a diversidade social, econômica e público em geral;
Identificar problemas e propor soluções;
Pró – Atividade e Flexibilidade.
Identificação:
Cargo: Jardineiro PL
Diretoria: Técnica

Data: 11/2016
Departamento: Manutenção

Área: Fim

1. Responsabilidades:
 Zelar pela segurança própria, dos colaboradores, terceiros e visitantes.
 Executar diariamente as atividades como recolhimento de lixo, principalmente
lixos cortantes (metais e vidros) e rastelagem de folhas dos jardins e praças.
 Executar serviços de corte e recolhimento da grama cortada.
 Executar plantio de mudas de plantas e árvores, adubagem, irrigação e controle
de pragas através da utilização de ferramentas específicas e sob orientação
 Zelar pelo jardim, impedindo que nada encoste ou danifique qualquer árvore ou
planta e impedir a entrada de qualquer veículo na área.
 Realizar podas somente com autorização.
 Auxiliar no carregamento e manejo de equipamentos ou mobiliários, baseando-se
em informações e definições pré-definidas.
 Efetuar outras atividades correlatas a critério da sua liderança.
 Zelar pelas ferramentas e equipamentos.
 Uso obrigatório de EPI.
2. Formação:
Ensino fundamental.
3. Experiências:
03 anos, atuando em atividades de jardinagem.
4. Habilidades:
Relacionamento interpessoal, trabalho em equipe;
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Destreza manual e visual;
Organização, controle e atenção concentrada.

5. Atitudes:
Respeito a diversidade social, econômica e público em geral;
Identificar problemas e propor soluções;
Pró – Atividade e Flexibilidade.
Identificação:
Cargo: Jardineiro SR
Diretoria: Técnica

Data: 11/2016
Departamento: Manutenção

Área: Fim

1. Responsabilidades:
 Zelar pela segurança própria, dos colaboradores, terceiros e visitantes.
 Executar diariamente as atividades como recolhimento de lixo, principalmente
lixos cortantes (metais e vidros) e rastelagem de folhas dos jardins e praças.
 Executar serviços de corte e recolhimento da grama cortada.
 Executar plantio de mudas de plantas e árvores, adubagem, irrigação e controle
de pragas através da utilização de ferramentas específicas e sob orientação
 Zelar pelo jardim, impedindo que nada encoste ou danifique qualquer árvore ou
planta e impedir a entrada de qualquer veículo na área.
 Realizar podas somente com autorização.
 Auxiliar no carregamento e manejo de equipamentos ou mobiliários, baseando-se
em informações e definições pré-definidas.
 Efetuar outras atividades correlatas a critério da sua liderança.
 Zelar pelas ferramentas e equipamentos.
 Uso obrigatório de EPI.
2. Formação:
Ensino fundamental.
3. Experiências:
05 anos, atuando em atividades de jardinagem.
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4. Habilidades:
Relacionamento interpessoal, trabalho em equipe;
Destreza manual e visual;
Organização, controle e atenção concentrada.
5. Atitudes:
Respeito a diversidade social, econômica e público em geral;
Identificar problemas e propor soluções;
Pró – Atividade e Flexibilidade.
Identificação:
Cargo: Auxiliar Administrativo JR

Data: 03/2015

Diretoria: Técnica

Departamento: Manutenção

Área: Fim

1. Responsabilidades:
 Preparar, organizar, analisar, arquivar documentos e correspondências diversas
 Organização e localização de arquivos físicos e digitalizados.
 Controle do almoxarifado de materiais de escritório e publicações diversas.
 Elaborar orçamentos para compras diversas do departamento como materiais de
papelaria, lanches, etc.
 Elaborar protocolos para envio de documentos diversos.
 Apoio na gestão de patrimônio.
 Preenchimentos de planilhas de controles como estoque de materiais de escritório,
estacionamento, publicações para análises gerenciais de controle.
 Serviços externos como banco, entrega de folder da programação, compras de
materiais diversos.
 Organizar armários em geral.
 Fazer cotações e compras.
2. Formação:
Cursando Superior
3. Experiências:
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Um ano na área administrativa/comercial com experiência em compras e controle de
estoques. Conhecimento em Pacote Office (Word, Excel, Outlook).
4. Habilidades:
Dinâmico, organizado, trabalho em equipe.
5. Atitudes:
Pró Ativo e responsável.
Identificação:
Cargo: Assistente de Manutenção JR

Data: 01/2019

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Manutenção

1. Responsabilidades:

 Zelar pela segurança própria, da sua equipe, dos colaboradores, terceiros e
visitantes, cumprindo normas disciplinares e de segurança estabelecidos;
 Auxiliar no planejamento das manutenções (preventivas, corretivas e preditivas) em
todas as suas especialidades (elétrica, hidráulica, civil, TI, segurança, etc),
intervenções, exposições e obras.
 Realizar inspeções, estabelecer procedimentos e fazer cumprir os cronogramas das
atividades de manutenções (preventivas, corretivas e preditivas), intervenções,
exposições, obras e facilities;
 Realizar o controle dos registros de manutenções, intervenções e obras, assim como
o levantamento de necessidades e pendências.
 Realizar a programação diária de trabalho das equipes com a emissão das ordens de
serviços e seu devido controle.
 Supervisionar as equipes terceirizadas relacionadas aos contratos de facilities;
 Realizar o acompanhamento da execução e recebimento dos serviços realizados;
 Elaborar memoriais técnicos descritivos para a solicitação de cotações / compras.
 Realizar a compra de materiais e equipamentos, conferência de notas fiscais e
autorizações de pagamentos e verificar as atividades dos auxiliares;
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 Realizar o acompanhamento de desempenho de equipamentos em garantia ou para
revisões.
 Realizar o controle dos almoxarifados / estoques;
 Auxiliar na análise de viabilidade técnico-financeira de projetos relacionados às
manutenções, intervenções e obras.
 Auxiliar na preparação dos relatórios mensais, trimestrais e anuais.
 Administrar o vencimento dos seguros, e documentos da área.
 Intervir juntos as órgãos públicos.

2. Formação:
Cursando superior ou técnico em Engenharia, Edificações ou áreas correlatas.

3. Experiências:
Mínimo de 01 anos atuando em atividades relacionadas à área de Manutenção.
Conhecimentos avançados em escrita, pacote Office com ênfase em Excel.

4. Habilidades:
Trabalho em equipe
Organização e atenção
Destreza manual e visual

5. Atitudes:
Identidade com as atividades e vocação do MCB
Respeito a diversidade social, econômica e público em geral
Relacionamento interpessoal
Pró atividade
Flexibilidade de horário.
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Identificação:
Cargo: Auxiliar Técnico da Manutenção Jr

Data: 02/2015

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Manutenção

1. Responsabilidades:
 Zelar pela segurança própria, da sua equipe, dos colaboradores, terceiros e
visitantes.
 Auxiliar no Planejamento das manutenções corretivas, preventivas e implantar as
manutenções preditivas.
 Auxiliar e supervisionar a equipe na montagem e desmontagem de exposições e
eventos do MCB, baseando-se em informações e definições pré-definidas.
 Auxiliar e supervisionar a equipe para os serviços de manutenção predial
(Alvenaria e Pintura), como reboque de paredes, reposição de azulejos e pisos,
retoque de pinturas, aplicação de tintas ou texturas, utilizando ferramentas
específicas.
 Auxiliar e supervisionar a equipe para atividades de manutenção de marcenaria,
como: substituição e ajustes de portas e batentes, dobradiças, telhas, reparos de
forros, pisos, assoalhos e etc., utilizando ferramentas específicas.
 Auxiliar e supervisionar a equipe para manutenção hidráulica, como: troca de
torneiras, registros, bóias, sifão de pias, reparos de válvulas, bem como limpar
caixa d´água, refazer encanamentos, reparar vazamentos e reparar calhas,
utilizando – se de ferramentas específicas.
 Auxiliar e supervisionar a equipe para atividades de manutenção elétrica,
envolvendo: instalação / substituição de reatores, tomadas, interruptores, fiação
elétrica, lâmpadas e resistências, através da utilização de equipamentos e
ferramentas específicas.
 Auxiliar e supervisionar a equipe na movimentação dos móveis do acervo,
baseando-se em definições pré-estabelecidas.
 Auxiliar e supervisionar a equipe para as atividades diárias de jardinagem como
limpeza do jardim, poda de plantas e árvores, atividades de corte de grama,
plantio de mudas de plantas, sob orientação, através da utilização de
ferramentas específicas.
 Auxiliar na compra de ferramentas e equipamentos necessários e supervisionar
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as condições das que já foram adquiridos.
 Auxiliar na contratação de empresas terceiras que realizam serviços no setor da
manutenção.
 Auxiliar na coordenação e supervisionar as empresas terceiras de limpeza,
portaria e vigilância.
 Supervisionar e controlar empresas parceiras como o Restaurante Santinho.
2. Formação:
Cursando Ensino Superior de Engenharia Civil, Mecânica, Mecatrônica e/ou Elétrica
3. Experiências:
Nenhuma
4. Habilidades:
Relacionamento interpessoal, trabalho em equipe
Destreza manual e visual
Organização, controle e atenção concentrada

5. Atitudes:
Identidade com as atividades e vocação do MCB
Respeito a diversidade social, econômica e público em geral
Espírito de equipe com foco em resultado
Identificar problemas e propor soluções
Pró – Atividade e Flexibilidade
Identificação:
Cargo: Auxiliar Técnico da Manutenção PL

Data: 02/2015

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Manutenção

1. Responsabilidades:
 Zelar pela segurança própria, da sua equipe, dos colaboradores, terceiros e
visitantes.
 Auxiliar no Planejamento das manutenções corretivas, preventivas e implantar as
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manutenções preditivas.
 Auxiliar e supervisionar a equipe na montagem e desmontagem de exposições e
eventos do MCB, baseando-se em informações e definições pré-definidas.
 Auxiliar e supervisionar a equipe para os serviços de manutenção predial
(Alvenaria e Pintura), como reboque de paredes, reposição de azulejos e pisos,
retoque de pinturas, aplicação de tintas ou texturas, utilizando ferramentas
específicas.
 Auxiliar e supervisionar a equipe para atividades de manutenção de marcenaria,
como: substituição e ajustes de portas e batentes, dobradiças, telhas, reparos de
forros, pisos, assoalhos e etc., utilizando ferramentas específicas.
 Auxiliar e supervisionar a equipe para manutenção hidráulica, como: troca de
torneiras, registros, bóias, sifão de pias, reparos de válvulas, bem como limpar
caixa d´água, refazer encanamentos, reparar vazamentos e reparar calhas,
utilizando – se de ferramentas específicas.
 Auxiliar e supervisionar a equipe para atividades de manutenção elétrica,
envolvendo: instalação / substituição de reatores, tomadas, interruptores, fiação
elétrica, lâmpadas e resistências, através da utilização de equipamentos e
ferramentas específicas.
 Auxiliar e supervisionar a equipe na movimentação dos móveis do acervo,
baseando-se em definições pré-estabelecidas.
 Auxiliar e supervisionar a equipe para as atividades diárias de jardinagem como
limpeza do jardim, poda de plantas e árvores, atividades de corte de grama,
plantio de mudas de plantas, sob orientação, através da utilização de
ferramentas específicas.
 Auxiliar na compra de ferramentas e equipamentos necessários e supervisionar
as condições das que já foram adquiridos.
 Auxiliar na contratação de empresas terceiras que realizam serviços no setor da
manutenção.
 Auxiliar na coordenação e supervisionar as empresas terceiras de limpeza,
portaria e vigilância.
 Supervisionar e controlar empresas parceiras como o Restaurante Santinho.

2. Formação:
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Cursando Ensino Superior de Engenharia Civil, Mecânica, Mecatrônica e/ou Elétrica
3. Experiências:
1 ano de experiencia na área.
4. Habilidades:
Relacionamento interpessoal, trabalho em equipe
Destreza manual e visual
Organização, controle e atenção concentrada
5. Atitudes:
Identidade com as atividades e vocação do MCB
Respeito a diversidade social, econômica e público em geral
Espírito de equipe com foco em resultado
Identificar problemas e propor soluções
Pró – Atividade e Flexibilidade
Identificação:
Cargo: Auxiliar Técnico da Manutenção SR

Data: 02/2015

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Manutenção

1. Responsabilidades:
 Zelar pela segurança própria, da sua equipe, dos colaboradores, terceiros e
visitantes.
 Auxiliar no Planejamento das manutenções corretivas, preventivas e implantar as
manutenções preditivas.
 Auxiliar e supervisionar a equipe na montagem e desmontagem de exposições e
eventos do MCB, baseando-se em informações e definições pré-definidas.
 Auxiliar e supervisionar a equipe para os serviços de manutenção predial
(Alvenaria e Pintura), como reboque de paredes, reposição de azulejos e pisos,
retoque de pinturas, aplicação de tintas ou texturas, utilizando ferramentas
específicas.
 Auxiliar e supervisionar a equipe para atividades de manutenção de marcenaria,
como: substituição e ajustes de portas e batentes, dobradiças, telhas, reparos de
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forros, pisos, assoalhos e etc., utilizando ferramentas específicas.
 Auxiliar e supervisionar a equipe para manutenção hidráulica, como: troca de
torneiras, registros, bóias, sifão de pias, reparos de válvulas, bem como limpar
caixa d´água, refazer encanamentos, reparar vazamentos e reparar calhas,
utilizando – se de ferramentas específicas.
 Auxiliar e supervisionar a equipe para atividades de manutenção elétrica,
envolvendo: instalação / substituição de reatores, tomadas, interruptores, fiação
elétrica, lâmpadas e resistências, através da utilização de equipamentos e
ferramentas específicas.
 Auxiliar e supervisionar a equipe na movimentação dos móveis do acervo,
baseando-se em definições pré-estabelecidas.
 Auxiliar e supervisionar a equipe para as atividades diárias de jardinagem como
limpeza do jardim, poda de plantas e árvores, atividades de corte de grama,
plantio de mudas de plantas, sob orientação, através da utilização de
ferramentas específicas.
 Auxiliar na compra de ferramentas e equipamentos necessários e supervisionar
as condições das que já foram adquiridos.
 Auxiliar na contratação de empresas terceiras que realizam serviços no setor da
manutenção.
 Auxiliar na coordenação e supervisionar as empresas terceiras de limpeza,
portaria e vigilância.
 Supervisionar e controlar empresas parceiras como o Restaurante Santinho.
2. Formação:
Cursando Ensino Superior de Engenharia Civil, Mecânica, Mecatrônica e/ou Elétrica
3. Experiências:
2 ano de experiencia na área.
4. Habilidades:
Relacionamento interpessoal, trabalho em equipe
Destreza manual e visual
Organização, controle e atenção concentrada
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Identificação:
Cargo: Encarregado da Manutenção

Data: 10/2014

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Manutenção

1. Responsabilidades:
 Zelar pela segurança própria, da sua equipe, dos colaboradores, terceiros e
visitantes.
 Participar da montagem e desmontagem de exposições e eventos do MCB,
baseando-se em informações e definições pré-definidas.
 Executar e distribuir para sua equipe serviços de manutenção predial (Alvenaria
e Pintura), como reboque de paredes, reposição de azulejos e pisos, retoque de
pinturas, aplicação de tintas ou texturas, utilizando ferramentas específicas.
 Executar e distribuir para sua equipe atividades de manutenção de marcenaria,
como: substituição e ajustes de portas e batentes, dobradiças, telhas, reparos de
forros, pisos, assoalhos e etc., utilizando ferramentas específicas.
 Executar e distribuir para sua equipe atividades de manutenção hidráulica,
como: troca de torneiras, registros, bóias, sifão de pias, reparos de válvulas, bem
como limpar caixa d´água, refazer encanamentos, reparar vazamentos e reparar
calhas, utilizando – se de ferramentas específicas.
 Executar e distribuir para sua equipe atividades de manutenção elétrica,
envolvendo: instalação / substituição de reatores, tomadas, interruptores, fiação
elétrica, lâmpadas e resistências, através da utilização de equipamentos e
ferramentas específicas.
 Executar e distribuir para sua equipe, sob orientação, a movimentação dos
móveis do acervo, baseando-se em definições pré-estabelecidas.
 Executar e distribuir para sua equipe diariamente as atividades de jardinagem
como limpeza do jardim, poda de plantas e árvores, atividades de corte de
grama, plantio de mudas de plantas, sob orientação, através da utilização de
ferramentas específicas.
 Efetuar e distribuir para sua equipe todas as outras atividades correlatas a
critério da sua liderança.
 Zelar e inspecionar as ferramentas e equipamentos utilizados nos serviços.
2. Formação:
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Ensino fundamental e cursos técnicos em elétrica, hidráulica, civil e/ou outros de
necessidade para o museu.
3. Experiências:
05 anos, atuando em atividades de manutenção predial.
4. Habilidades:
Relacionamento interpessoal;
Liderança em equipe, trabalho em equipe;
Destreza manual e visual;
Organização, controle e atenção concentrada.
5. Atitudes:
Identidade com as atividades e vocação do MCB;
Respeito a diversidade social, econômica e público em geral;
Identificar problemas e propor soluções;
Pró – Atividade e Flexibilidade.
Identificação:
Cargo: Supervisor de Manutenção
Diretoria: Técnica

Data: 03/2016
Departamento: Manutenção

Área: Fim

1. Responsabilidades:
 Zelar pela segurança própria, da sua equipe, dos colaboradores, terceiros e
visitantes.
 Participar da montagem e desmontagem de exposições e eventos do MCB,
baseando-se em informações e definições pré-definidas.
 Executar e distribuir para sua equipe serviços de manutenção predial (Alvenaria
e Pintura), como reboque de paredes, reposição de azulejos e pisos, retoque de
pinturas, aplicação de tintas ou texturas, utilizando ferramentas específicas.
 Executar e distribuir para sua equipe atividades de manutenção de marcenaria,
como: substituição e ajustes de portas e batentes, dobradiças, telhas, reparos de
forros, pisos, assoalhos e etc., utilizando ferramentas específicas.
 Executar e distribuir para sua equipe atividades de manutenção hidráulica,
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como: troca de torneiras, registros, bóias, sifão de pias, reparos de válvulas, bem
como limpar caixa d´água, refazer encanamentos, reparar vazamentos e reparar
calhas, utilizando – se de ferramentas específicas.
 Executar e distribuir para sua equipe atividades de manutenção elétrica,
envolvendo: instalação / substituição de reatores, tomadas, interruptores, fiação
elétrica, lâmpadas e resistências, através da utilização de equipamentos e
ferramentas específicas.
 Executar e distribuir para sua equipe, sob orientação, a movimentação dos
móveis do acervo, baseando-se em definições pré-estabelecidas.
 Executar e distribuir para sua equipe diariamente as atividades de jardinagem
como limpeza do jardim, poda de plantas e árvores, atividades de corte de
grama, plantio de mudas de plantas, sob orientação, através da utilização de
ferramentas específicas.
 Efetuar e distribuir para sua equipe todas as outras atividades correlatas a
critério da sua liderança.
 Zelar e inspecionar as ferramentas e equipamentos utilizados nos serviços.
2. Formação:
Ensino fundamental e cursos técnicos em elétrica, hidráulica, civil e/ou outros de
necessidade para o museu.
Segurança em Instalação e Serviços em Eletricidade – NR10
3. Experiências:
05 anos, atuando em atividades de manutenção predial.
4. Habilidades:
Relacionamento interpessoal;
Liderança em equipe, trabalho em equipe;
Destreza manual e visual;
Organização, controle e atenção concentrada.
5. Atitudes:
Identidade com as atividades e vocação do MCB;
Respeito a diversidade social, econômica e público em geral;
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Identificar problemas e propor soluções;
Pró – Atividade e Flexibilidade.
Identificação:
Cargo: Coordenador de Manutenção

Data: 01/2019

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Manutenção

1. Responsabilidades:
 Zelar pela segurança própria, da sua equipe, dos colaboradores, terceiros e
visitantes.
 Priorizar através da manutenção e do zelo pelo espaço, em todas suas nuances
físicas, estruturais e funcionais; o melhor ambiente de atendimento ao público,
garantindo também ótimo ambiente de trabalho aos funcionários.
 Planejar, estabelecer rotinas, metas e cronogramas e executar as manutenções
corretivas, preventivas e preditivas respeitando cronogramas pré-estabelecidos.
 Planejar, coordenar e supervisionar sua equipe na execução de montagem e
desmontagem de exposições e eventos do MCB, baseando-se em informações e
estabelecidas.
 Elaborar, caso necessário e sob aprovação da Diretoria Técnica, lay outs e projetos
em autocad, destinados a planejar a ocupação dos espaços funcionais do museu e
programar as ações descritas a seguir.
 Planejar ações, coordenar e supervisionar sua equipe para execução dos serviços
de manutenção predial (Alvenaria e Pintura), como reboque de paredes,
reposição de azulejos e pisos, retoque de pinturas em geral com aplicação
adequada de tintas ou texturas, utilizando ferramentas e procedimentos
específicos.
 Planejar, coordenar e supervisionar sua equipe para a execução de atividades de
manutenção de marcenaria, como: substituição e ajustes de portas e batentes,
dobradiças e ferragens, telhas, reparos de forros, pisos, assoalhos e montagens
expositivas esporádicas, respeitando cronogramas pré-estabelecidos e utilizando
ferramentas e procedimentos específicos.
 Planejar, coordenar e supervisionar sua equipe para execução da manutenção
dos sistemas hidráulicos, fiscalizando e reportando suas condições gerais e
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específicas, antecipando danos, infiltrações e vazamentos. Realizar limpezas
periódicas com reparos e substituições integrais ou parciais de estruturas como:
bombas, torneiras, registros, boias, sifões, drenos, válvulas de descarga,
encanamentos em geral, escoamento pluvial, calhas, caixas de passagem, caixas
de gordura e de caixas d´água; utilizando-se de ferramentas e procedimentos
específicos, eventualmente interagindo com prestadores de serviço contratados.
 Planejar, coordenar e supervisionar sua equipe para execução de atividades de
manutenção elétrica, fiscalizando e reportando as condições gerais e específicas
das instalações, antecipando danos, detectando perdas de carga e riscos
envolvendo: revisão semanal, limpeza de luminárias e equipamentos, instalação
e/ou substituição de reatores, troca de lâmpadas, tomadas, interruptores, fiação
elétrica e resistências, através da utilização de equipamentos, ferramentas e
procedimentos específicos.
 Coordenar e supervisionar sua equipe na movimentação de móveis do acervo,
Peças expositivas e do prêmio design, baseando-se em definições préestabelecidas.
 Planejar e coordenar o trabalho do funcionário terceirizado para realização de
atividades diárias de jardinagem como limpeza do jardim, poda de plantas e
árvores, corte de grama, plantio de mudas de plantas, sob orientação, através da
utilização de ferramentas e procedimentos específicos.
 Planejar, coordenar e controlar almoxarifado e compra de ferramentas e
equipamentos necessários, supervisionando sua guarda e controle, indicando
necessidade de reposições.
 Planejar e coordenar toda a contratação de empresas terceiras que realizam
serviços no setor da manutenção.
 Planejar, coordenar e supervisionar as empresas terceiras de limpeza, portaria,
vigilância, TI e telefonia; bem como os funcionários orientadores de público,
além de sua própria equipe, garantindo o desempenho das respectivas
atividades dentro das normas de segurança do trabalho.
 Supervisionar e controlar empresas parceiras que operam dentro do Museu,
como o Restaurante Santinho, a loja e o operador do estacionamento, garantindo
a conformidade de suas atividades em relação à integridade do espaço
institucional, incluindo inspeções de avaliação em suas instalações.
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 Supervisionar e controlar empresas prestadoras de serviço para coleta de
resíduos orgânicos, recicláveis e do jardim.
 Elaborar relatórios periódicos conforme cronograma da área, documentando e
fornecendo dados sobre processos e procedimentos.

2. Formação:
Ensino Superior Completo em Engenharia ou Arquitetura com experiência e
especialização em atividades de manutenção predial.

3. Experiências:
05 anos atuando em atividades de coordenação de manutenção, conhecimento em
Autocad e no pacote office, e principalmente em Excel.

4. Habilidades:
Relacionamento interpessoal;
Liderança em equipe, trabalho em equipe;
Destreza manual e visual;
Organização, controle e atenção concentrada.

5. Atitudes:
Identidade com as atividades e vocação do MCB;
Respeito à diversidade social, econômica e do público em geral;
Identificar problemas, antecipar falhas e propor soluções;
Pró – Atividade e Flexibilidade.

Identificação:
Cargo: Analista de Manutenção JR
Diretoria: Técnica

Data: 03/2016
Departamento: Manutenção
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Área: Fim

1. Responsabilidades:
 Zelar pela segurança própria, da sua equipe, dos colaboradores, terceiros e
visitantes, cumprindo normas disciplinares e de segurança estabelecidos;
 Auxiliar no planejamento das manutenções (preventivas, corretivas e preditivas) em
todas as suas especialidades (elétrica, hidráulica, civil, TI, segurança, etc),
intervenções, exposições e obras.
 Realizar inspeções, estabelecer procedimentos e fazer cumprir os cronogramas das
atividades de manutenções (preventivas, corretivas e preditivas), intervenções,
exposições, obras e facilities;
 Realizar o controle dos registros de manutenções, intervenções e obras, assim como
o levantamento de necessidades e pendências.
 Realizar a programação diária de trabalho das equipes com a emissão das ordens de
serviços e seu devido controle.
 Supervisionar as equipes terceirizadas relacionadas aos contratos de facilities;
 Realizar o acompanhamento da execução e recebimento dos serviços realizados;
 Elaborar memoriais técnicos descritivos para a solicitação de cotações / compras.
 Realizar a compra de materiais e equipamentos, conferência de notas fiscais e
autorizações de pagamentos;
 Realizar o acompanhamento de desempenho de equipamentos em garantia ou para
revisões.
 Realizar o controle dos almoxarifados / estoques;
 Auxiliar na análise de viabilidade técnico-financeira de projetos relacionados às
manutenções, intervenções e obras.
2. Formação:
Ensino Superior Completo ou Cursando em Engenharia, Arquitetura e áreas correlatas.
3. Experiências:
Mínimo de 01 anos atuando em atividades relacionadas à área de Manutenção.
Conhecimentos avançados em escrita, pacote Office com ênfase em Excel e Autocad.
4. Habilidades:
Liderança e trabalho em equipe
Organização e atenção
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Destreza manual e visual
5. Atitudes:
Identidade com as atividades e vocação do MCB
Respeito a diversidade social, econômica e público em geral
Relacionamento interpessoal
Pró atividade
Flexibilidade de horário
Identificação:
Cargo: Analista de Manutenção PL
Diretoria: Técnica

Data: 03/2016
Departamento: Manutenção

Área: Fim

1. Responsabilidades:
 Zelar pela segurança própria, da sua equipe, dos colaboradores, terceiros e
visitantes, cumprindo normas disciplinares e de segurança estabelecidos;
 Auxiliar no planejamento das manutenções (preventivas, corretivas e preditivas) em
todas as suas especialidades (elétrica, hidráulica, civil, TI, segurança, etc),
intervenções, exposições e obras.
 Realizar inspeções, estabelecer procedimentos e fazer cumprir os cronogramas das
atividades de manutenções (preventivas, corretivas e preditivas), intervenções,
exposições, obras e facilities;
 Realizar o controle dos registros de manutenções, intervenções e obras, assim como
o levantamento de necessidades e pendências.
 Realizar a programação diária de trabalho das equipes com a emissão das ordens de
serviços e seu devido controle.
 Supervisionar as equipes terceirizadas relacionadas aos contratos de facilities;
 Realizar o acompanhamento da execução e recebimento dos serviços realizados;
 Elaborar memoriais técnicos descritivos para a solicitação de cotações / compras.
 Realizar a compra de materiais e equipamentos, conferência de notas fiscais e
autorizações de pagamentos;
 Realizar o acompanhamento de desempenho de equipamentos em garantia ou para
revisões.
 Realizar o controle dos almoxarifados / estoques;
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 Auxiliar na análise de viabilidade técnico-financeira de projetos relacionados às
manutenções, intervenções e obras.
2. Formação:
Ensino Superior Completo ou Cursando em Engenharia, Arquitetura e áreas correlatas.
3. Experiências:
Mínimo de 03 anos atuando em atividades relacionadas à área de Manutenção.
Conhecimentos avançados em escrita, pacote Office com ênfase em Excel e Autocad.
4. Habilidades:
Liderança e trabalho em equipe
Organização e atenção
Destreza manual e visual
5. Atitudes:
Identidade com as atividades e vocação do MCB
Respeito a diversidade social, econômica e público em geral
Relacionamento interpessoal; Pró atividade; Flexibilidade de horário
Identificação:
Cargo: Analista de Manutenção SR
Diretoria: Técnica

Data: 03/2016
Departamento: Manutenção

Área: Fim

1. Responsabilidades:
 Zelar pela segurança própria, da sua equipe, dos colaboradores, terceiros e
visitantes, cumprindo normas disciplinares e de segurança estabelecidos;
 Auxiliar no planejamento das manutenções (preventivas, corretivas e preditivas) em
todas as suas especialidades (elétrica, hidráulica, civil, TI, segurança, etc),
intervenções, exposições e obras.
 Realizar inspeções, estabelecer procedimentos e fazer cumprir os cronogramas das
atividades de manutenções (preventivas, corretivas e preditivas), intervenções,
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exposições, obras e facilities;
 Realizar o controle dos registros de manutenções, intervenções e obras, assim como
o levantamento de necessidades e pendências.
 Realizar a programação diária de trabalho das equipes com a emissão das ordens de
serviços e seu devido controle.
 Supervisionar as equipes terceirizadas relacionadas aos contratos de facilities;
 Realizar o acompanhamento da execução e recebimento dos serviços realizados;
 Elaborar memoriais técnicos descritivos para a solicitação de cotações / compras.
 Realizar a compra de materiais e equipamentos, conferência de notas fiscais e
autorizações de pagamentos;
 Realizar o acompanhamento de desempenho de equipamentos em garantia ou para
revisões.
 Realizar o controle dos almoxarifados / estoques;
 Auxiliar na análise de viabilidade técnico-financeira de projetos relacionados às
manutenções, intervenções e obras.
2. Formação:
Ensino Superior Completo ou Cursando em Engenharia, Arquitetura e áreas correlatas.
3. Experiências:
Mínimo de 05 anos atuando em atividades relacionadas à área de Manutenção.
Conhecimentos avançados em escrita, pacote Office com ênfase em Excel e Autocad.

4. Habilidades:
Liderança e trabalho em equipe
Organização e atenção
Destreza manual e visual
5. Atitudes:
Identidade com as atividades e vocação do MCB
Respeito a diversidade social, econômica e público em geral
Relacionamento interpessoal
Pró atividade
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Flexibilidade de horário
Identificação:
Cargo: Coordenador de Manutenção

Data: 01/2015

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Manutenção

1. Responsabilidades:
 Zelar pela segurança própria, da sua equipe, dos colaboradores, terceiros e
visitantes.
 Executar as manutenções corretivas, preventivas e preditivas respeitando
cronogramas pré-estabelecidos.
 Coordenar e supervisionar sua equipe na execução de montagem e desmontagem
de exposições e eventos do MCB, baseando-se em informações e estabelecidas.
 Coordenar e supervisionar sua equipe para execução dos serviços de
manutenção predial (Alvenaria e Pintura), como reboque de paredes, reposição
de azulejos e pisos, retoque de pinturas em geral com aplicação adequada de
tintas ou texturas, utilizando ferramentas e procedimentos específicos.
 Coordenar e supervisionar sua equipe para a execução de atividades de
manutenção de marcenaria, como: substituição e ajustes de portas e batentes,
dobradiças e ferragens, telhas, reparos de forros, pisos, assoalhos e montagens
expositivas esporádicas, respeitando cronogramas pré-estabelecidos e utilizando
ferramentas e procedimentos específicos.
 Coordenar e supervisionar sua equipe para execução da manutenção dos
sistemas hidráulicos, fiscalizando e reportando suas condições gerais e
específicas, antecipando danos, infiltrações e vazamentos. Realizar limpezas
periódicas com reparos e substituições integrais ou parciais de estruturas como:
bombas, torneiras, registros, boias, sifões, drenos, válvulas de descarga,
encanamentos em geral, escoamento pluvial, calhas, caixas de passagem, caixas
de gordura e de caixas d´água; utilizando-se de ferramentas e procedimentos
específicos, eventualmente interagindo com prestadores de serviço contratados.
 Coordenar e supervisionar sua equipe para execução de atividades de
manutenção elétrica, fiscalizando e reportando as condições gerais e específicas
das instalações, antecipando danos, detectando perdas de carga e riscos
envolvendo: revisão semanal, limpeza de luminárias e equipamentos, instalação
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e/ou substituição de reatores, troca de lâmpadas, tomadas, interruptores, fiação
elétrica e resistências, através da utilização de equipamentos, ferramentas e
procedimentos específicos.
 Coordenar e supervisionar sua equipe na movimentação de móveis do acervo,
Peças expositivas e do prêmio design, baseando-se em definições préestabelecidas.
 Coordenar sua equipe para realização de atividades diárias de jardinagem como
limpeza do jardim, poda de plantas e árvores, corte de grama, plantio de mudas
de plantas, sob orientação, através da utilização de ferramentas e procedimentos
específicos.
 Coordenar

a

compra

de

ferramentas

e

equipamentos

necessários,

supervisionando a guarda e indicando necessidade de reposições.

e

supervisionar as condições das que já foram adquiridos.
 Coordenar as empresas terceiras que realizam serviços no setor da manutenção.
 Coordenar e supervisionar as empresas terceiras de limpeza, portaria, vigilância,
TI e telefonia; bem como os funcionários orientadores de público, além de sua
própria equipe, garantindo o desempenho das respectivas atividades dentro das
normas de segurança do trabalho.
 Realizar, conforme orientação, a fiscalização e controle sobre as empresas
parceiras que operam dentro do Museu, garantindo a conformidade de suas
atividades em relação à integridade do espaço institucional, como o Restaurante
Santinho, incluindo inspeções de avaliação em suas instalações.
 Supervisionar e controlar empresas prestadoras de serviço para coleta de
resíduos orgânicos, recicláveis e do jardim.
 Elaborar relatórios periódicos conforme cronograma da área, documentando e
fornecendo dados sobre processos e procedimentos.
2. Formação:
Ensino Superior Completo em Engenharia ou Arquitetura com experiência e
especialização em atividades de manutenção predial.
3. Experiências:
05 anos atuando em atividades de coordenação de manutenção.

Atualizado em 27/06/2019

4. Habilidades:
Relacionamento interpessoal;
Liderança em equipe, trabalho em equipe;
Destreza manual e visual;
Organização, controle e atenção concentrada.
5. Atitudes:
Identidade com as atividades e vocação do MCB;
Respeito à diversidade social, econômica e do público em geral;
Identificar problemas, antecipar falhas e propor soluções;
Pró – Atividade e Flexibilidade.
Identificação:
Cargo: Coordenador da Produção
Diretoria: Técnica

Data: 10/2014
Departamento: Manutenção

Área: Fim

1. Responsabilidades:
 Zelar pela segurança própria, da sua equipe, dos colaboradores, terceiros e
visitantes.
 Planejar, coordenar e supervisionar a equipe de limpeza.
 Planejar e controlar os estoques de uniforme da manutenção, material para os
eventos do MCB, material para montagem e desmontagem das exposições,
material de copa e de limpeza.
 Planejar e supervisionar a equipe de manutenção e limpeza na montagem e
desmontagem de exposições e eventos do MCB, baseando-se em informações prédefinidas pelos coordenadores de Manutenção e Núcleo Técnico.
 Controlar e executar todo o suprimento, logística e serviços contratados da
Manutenção.
2. Formação:
Ensino Superior Completo Administração, Design, Arquitetura, Engenharia ou Pedagogia.
3. Experiências:
05 anos, atuando em atividades de manutenção.
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4. Habilidades:
Relacionamento interpessoal;
Liderança em equipe, trabalho em equipe;
Destreza manual e visual;
Organização, controle e atenção concentrada.
5. Atitudes:
Identidade com as atividades e vocação do MCB;
Respeito a diversidade social, econômica e público em geral;
Identificar problemas e propor soluções;
Pró – Atividade e Flexibilidade.
Identificação:
Cargo: Gerente de Manutenção
Diretoria: Técnica

Data: 01/2015
Departamento: Manutenção

Área: Fim

1. Responsabilidades:
 Zelar pela segurança própria, da sua equipe, dos colaboradores, terceiros e
visitantes.
 Planejar, estabelecer rotinas, metas e cronogramas para manutenções corretivas,
preventivas e preditivas.
 Planejar, coordenar e supervisionar sua equipe na montagem e desmontagem de
exposições e eventos do MCB, baseando-se em informações e definições
estabelecidas pelas respectivas áreas.
 Planejar ações, coordenar e supervisionar os serviços de manutenção predial
(Alvenaria e Pintura), como reboque de paredes, reposição de azulejos e pisos,
retoque de pinturas, visando melhor qualidade do ambiente público e funcional.
 Planejar, coordenar e supervisionar sua equipe para atividades de manutenção
de marcenaria, como: substituição e ajustes de portas e batentes, dobradiças e
ferragens, telhas, reparos de forros, pisos, assoalhos e montagens expositivas
esporádicas visando melhor qualidade do ambiente público e funcional.
 Planejar, coordenar e supervisionar sua equipe para manutenção hidráulica,
antecipando danos e vazamentos no melhor atendimento público e funcional,
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mantendo a eficiência dos sistemas em busca de maior economicidade. Controlar
as estruturas relacionadas como por exemplo: bombas, torneiras, registros,
boias, sifões, drenos, válvulas de descarga, encanamentos em geral, escoamento
pluvial, limpeza periódica de calhas, caixas de passagem, caixas de gordura e de
caixas d´água.
 Planejar, coordenar e supervisionar sua equipe para atividades de manutenção
elétrica, envolvendo revisões e medições periódicas no sistema e instalações
como: reatores, quadros de força, tomadas, interruptores, fiação, lâmpadas e
resistências; visando a segurança dos usuários e da edificação.
 Planejar o atendimento às equipes técnicas do Museu na movimentação de
móveis do acervo, peças expositivas e do prêmio design, baseando-se em
definições pré-estabelecidas.
 Planejar e coordenar sua equipe para as atividades diárias de jardinagem como
limpeza do jardim, poda de plantas e árvores, corte de grama, plantio de mudas
de plantas, sob orientação e através da utilização de ferramentas e
procedimentos específicos.
 Planejar, coordenar e controlar almoxarifado referente a ferramentas e
equipamentos necessários e supervisionar as condições de guarda e conservação
do material já adquiridos.
 Planejar e coordenar toda a contratação de empresas terceiras que realizam
serviços no setor da manutenção.
 Planejar, coordenar e supervisionar as empresas terceiras de limpeza, portaria,
vigilância, TI e telefonia; bem como os funcionários orientadores de público além
de sua própria equipe, garantindo o desempenho das respectivas atividades
dentro das normas de segurança do trabalho.
 Supervisionar e controlar empresas parceiras que operam dentro do Museu,
garantindo a conformidade de suas atividades em relação à integridade do
espaço institucional, como o Restaurante Santinho, incluindo inspeções de
avaliação em suas instalações.
 Supervisionar e controlar empresas prestadoras de serviço para coleta de
resíduos orgânicos, recicláveis e do jardim.
 Elaborar relatórios periódicos conforme cronograma da área gerenciando a
documentação dos processos e procedimentos.
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2. Formação:
Ensino Superior Completo em Engenharia ou Arquitetura com experiência e
especialização em sistemas de controle e gerenciamento para atividades de manutenção
predial.
3. Experiências:
05 anos atuando em atividades de gestão, controle de manutenção, TI e telecomunicação.
4. Habilidades:
Relacionamento interpessoal;
Liderança em equipe, trabalho em equipe;
Destreza manual e visual;
Organização, planejamento, controle, atenção concentrada e sistêmica;
5. Atitudes:
Identidade com as atividades e vocação do MCB;
Respeito à diversidade social, econômica e do público em geral;
Planejar, Coordenar e identificar problemas, antecipando falhas e propondo soluções;
Pró – Atividade e Flexibilidade.

DESCRIÇÃO DE CARGO – NÚCLEO TÉCNICO
Identificação:
Cargo: Estagiário Núcleo Técnico
Diretoria: Técnica

Data: 03/2016
Departamento: Núcleo Técnico

1. Responsabilidades:
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Área: Fim

 Trabalhar no núcleo técnico, auxiliando no desenvolvimento de projetos de
exposições e arquitetura em todas as suas etapas, atuando nas atividades de
desenho e projeto nos softwares de representação 2D e 3D (Autocad e
Sketchup).
 Elaborar memoriais descritivos, realizar medições, auxiliar no seguimento de
planilhas e documentos, além de dar suporte no acompanhamento de
montagens, produção, projeto gráfico e materiais de apoio a exposições.

2. Formação:
 Estudante do 6º semestre de arquitetura e urbanismo em diante, com bom
conhecimento e interesse em desenho arquitetônico e exposições.
3. Experiências:
 Conhecimento em AutoCAD 2d, Sketchup, Pacote Adobe (Indesign, Illustrator e
Photoshop) e Pacote Office.
 Desejável Inglês Intermediário.
4. Habilidade:
 Organização, boa capacidade de comunicação (falada e escrita)
 Capacidade de julgamento
 Bom relacionamento interpessoal
5. Atitude:
 Cooperativa, criativa, objetiva e focada.

Identificação:
Cargo: Auxiliar de Núcleo Técnico JR

Data: 04/2015

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Núcleo Técnico

1. Responsabilidades:
 Apoio às produções internas, administrando eventuais necessidades de suporte
em montagem.
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 Apoio na tomada de preços e contratação de fornecedores


Realização de pequenas compras e serviços externos

2. Formação:
Nível médio completo, estudante de arte, design, arquitetura 4º a 5º ano.
3. Experiências:
Experiência profissional anterior desejável.
4. Habilidades:
Organização, boa capacidade de comunicação (falada e escrita), simultânea em diversos
assuntos
Capacidade de julgamento, Bom relacionamento interpessoal
5. Atitudes:
Cooperativa, criativa, objetiva, focada.
Identificação:
Cargo: Auxiliar de Nucleo Tecnico Pleno

Data: 04/2015

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Núcleo Técnico

1. Responsabilidades:


Apoio às produções externas, administrando eventuais necessidades de suporte
em montagem.

 Interlocução com a área de manutenção do museu necessidades corriqueiras de
montagem e manutenção de exposições
 Apoio na tomada de preços e contratação de fornecedores
 Realização de pequenas compras e serviços externos
2. Formação:
Nível médio completo, estudante de arte, design, arquitetura 4º a 5º ano.
- conhecimento nos softwares: pacote office (outlook, word, excel básico)
3. Experiências:
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Experiência profissional anterior desejável.
4. Habilidades:
Organização, boa capacidade de comunicação (falada e escrita), simultânea em diversos
assuntos
Capacidade de julgamento, bom relacionamento interpessoal

5. Atitudes:
Cooperativa, criativa, objetiva, focada.

Identificação:
Cargo: Auxiliar de Nucleo Tecnico Senior

Data: 04/2015

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Núcleo Técnico

1. Responsabilidades:


Apoio às produções externas, administrando eventuais necessidades de suporte
em montagem.

 Identificação de necessidades cotidianas e interlocução com a área de
manutenção do museu para organização das montagens de exposição e reparos
necessários
 Acompanhamento de montagens
 Controle de saídas do estoque da produção
 Tomada de preços e pesquisas com fornecedores
 Organização da documentação necessária para requisições de compra e ordens de
pagamento
 Realização de documentos de apresentação de exposições e dossiês de exposição
2. Formação:
Estudante de curso superior de arte, design, arquitetura 5º ano ou recém-formado
- conhecimento nos softwares: pacote office (outlook, word, excel básico), indesign,
photoshop, illustrator.
3. Experiências:
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Experiência profissional anterior de 2 anos ou mais
4. Habilidades:
Organização, boa capacidade de comunicação (falada e escrita), simultânea em diversos
assuntos
Capacidade de julgamento, bom relacionamento interpessoal
Flexibilidade, iniciativa
5. Atitudes:
Cooperativa, criativa, objetiva, focada.

Identificação:
Cargo: Assistente Nucleo Tecnico junior

Data: 04/2015

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Núcleo Técnico

1. Responsabilidades:


Apoio às produções externas, administrando eventuais necessidades de suporte em
montagem, comunicação visual etc.

 Interlocução com a área de manutenção do museu para organização das montagens
de exposição
 Administração e identificação de necessidades cotidianas, como reparos em
exposições, sinalizações temporárias etc.
 orçamentos
 contato com fornecedores
 Acompanhamento de montagens dentro e fora do museu
 Execução da documentação necessária para requisições de compra, ordens de
pagamento e contratos.

2. Formação:
Superior completo em design ou arquitetura – recém-formado
Inglês - nível intermediário
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Conhecimento nos softwares: pacote office (outlook, word, excel básico), indesign,
photoshop, illustrator, autocad básicos.

3. Experiências:
Experiência profissional anterior na área de exposições

4. Habilidades:
Organização, boa capacidade de comunicação (falada e escrita), simultânea em diversos
assuntos
Capacidade de julgamento, resistência à pressão
Bom relacionamento interpessoal, iniciativa

5. Atitudes:
Cooperativa, criativa, objetiva, focada.

Identificação:
Cargo: Assistente de Núcleo Técnico PL

Data: 04/2015

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Núcleo Técnico

1. Responsabilidades:


Apoio às produções externas, administrando eventuais necessidades de suporte em
montagem, comunicação visual etc.

 Interlocução com a área de manutenção do museu para organização das montagens
de exposição
 Administração e identificação de necessidades cotidianas, como reparos em
exposições, sinalizações temporárias etc.
 orçamentos e pesquisa de fornecedores
 apoio na criação e fechamento de arquivos de sinalização, comunicação visual,
catálogos e projetos expográficos
 adaptação de projetos expositivos
 Acompanhamento de montagens dentro e fora do museu
 Execução da documentação necessária para requisições de compra, ordens de
pagamento e contratos.
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2. Formação:
Superior completo em design ou arquitetura – 1 a 2 anos de formado
Inglês - nível intermediário
- conhecimento nos softwares: pacote office (outlook, word, excel básico), indesign,
photoshop, illustrator, autocad básicos.

3. Experiências:
Experiência profissional anterior na área de exposições

4. Habilidades:
Organização, boa capacidade de comunicação (falada e escrita), simultânea em diversos
assuntos
Capacidade de julgamento, resistência à pressão, bom relacionamento interpessoal

5. Atitudes:
Cooperativa, criativa, objetiva, focada.

Identificação:
Cargo: Assistente Núcleo Tecnico Senior

Data: 04/2015

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Núcleo Técnico

1. Responsabilidades:


Apoio às produções externas, administrando eventuais necessidades de suporte em
montagem, comunicação visual etc.

 Execução processos administrativos necessários à tomada de preço, seleção de
fornecedores,
 Organização dos cronogramas de montagem de exposições internas e externas
 Interlocução com a área de manutenção do museu para organização das montagens
de exposição
 gestão de estoque de produção
 elaboração de planilhas orçamentárias
 lançamentos e controle de planilhas orçamentárias
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 apoio na criação e fechamento de arquivos de sinalização, comunicação visual,
catálogos e projetos expográfico
 Organização completa de exposições itinerantes do sisem, sempre sob supervisão do
coordenador da área, o que inclui: interlocução direta com os técnicos locais,
adaptação das exposições existentes ao espaço oferecido, eventual visita técnica para
verificação das condições do local, adaptação do material gráfico expositivo,
confecção de peças gráficas de divulgação (cartaz, convite), tomada de preços e
contratação de transporte, montadores, hospedagem, provisionamento de custos de
alimentação e deslocamento, prestação de contas.

2. Formação:
Superior completo em design ou arquitetura
Inglês - nível intermediário
- conhecimento nos softwares: pacote office (outlook, word, excel básico), indesign,
photoshop, illustrator, autocad básicos.

3. Experiências:
Experiência profissional anterior na área de exposições

4. Habilidades:
Organização, boa capacidade de comunicação (falada e escrita), simultânea em diversos
assuntos
Capacidade de julgamento, resistência à pressão, bom relacionamento interpessoal

5. Atitudes:
Cooperativa, criativa, objetiva, focada.
Identificação:
Cargo: Analista de núcleo técnico júnior

Data: 04/2015

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Núcleo Técnico

1. Responsabilidades:
 Adaptação de contratos e diretrizes para elaboração de novos contratos de
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parceria gestão dos projetos externos desde sua aprovação pelo Comitê de
Programação do museu até sua execução e apresentação ao público, colocando o
proponente em contato com todas as áreas envolvidas do museu – eventos,
comunicação, educativo, centro de documentação e administrativo;
 Elaboração de projetos expográficos, desde o estudo preliminar ao projeto
executivo.
 Administração da agenda de programação de exposições.
 Acompanhamento produções de exposições internas envolvendo: lançamentos
nas planilhas de recursos, avaliação de fornecedores e tomada de orçamentos,
seleção de fornecedores em vários tipos de serviços como, produção, transporte e
logística nacional e internacional, cenotecnia, arquitetura, design gráfico,
produção gráfica, montagem de obras de arte, marcenaria, serralheria, pintura,
maquetes, maquetes eletrônicas, gráficas de sinalização gráficas para impressão
offset e serigrafia, impressão fine art, cenografia, locação de equipamentos de
áudio e vídeo, produtoras de vídeo, entre outros; projeto de expografia, desde sua
concepção, ao desenho técnico executivo e coordenação da equipe de execução;
projeto gráfico expositivo (sinalização, comunicação visual); Gestão de estoque de
materiais da área.

2. Formação:
Curso Superior completo em arquitetura, design, gestão cultural ou similar
Cursos complementares na área de exposições, curadoria, produção cultural;
Inglês fluente (fala e escrita);
Outras línguas em nível básico / intermediário (desejável);
Domínio dos softwares: pacote office (outlook, word, excel básico), adobe indesign,
illustrator, photoshop; e autocad.
3. Experiências:
Experiência prévia de 2 a 3 anos na área de exposições.
4. Habilidades:
Boa comunicação falada e escrita;
Bom relacionamento interpessoal;
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Capacidade de liderança e iniciativa;
Organização e atenção simultânea em diversos assuntos;
Resistência à pressão a administração de situações adversas, capacidade de julgamento;
Solução de conflitos;
5. Atitudes:
Pragmática, objetiva, estratégica.
Identificação:
Cargo: Analista de núcleo técnico pleno

Data: 04/2015

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Núcleo Técnico

1. Responsabilidades:
 Adaptação de contratos e diretrizes para elaboração de novos contratos de
parceria gestão dos projetos externos desde sua aprovação pelo Comitê de
Programação do museu até sua execução e apresentação ao público, colocando o
proponente em contato com todas as áreas envolvidas do museu – eventos,
comunicação, educativo, centro de documentação e administrativo;
 Elaboração de projetos expográficos, desde o estudo preliminar ao projeto
executivo.
 Administração da agenda de programação de exposições.
 Acompanhamento produções de exposições internas envolvendo: lançamentos
nas planilhas de recursos, avaliação de fornecedores e tomada de orçamentos,
seleção de fornecedores em vários tipos de serviços como, produção, transporte e
logística nacional e internacional, cenotecnia, arquitetura, design gráfico,
produção gráfica, montagem de obras de arte, marcenaria, serralheria, pintura,
maquetes, maquetes eletrônicas, gráficas de sinalização gráficas para impressão
offset e serigrafia, impressão fine art, cenografia, locação de equipamentos de
áudio e vídeo, produtoras de vídeo, entre outros; projeto de expografia, desde sua
concepção, ao desenho técnico executivo e coordenação da equipe de execução;
projeto gráfico expositivo (sinalização, comunicação visual); Gestão de estoque de
materiais da área .
 Acompanhamento de montagens
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2. Formação:
Curso Superior completo em arquitetura, design, gestão cultural ou similar
Cursos complementares na área de exposições, curadoria, produção cultural;
Inglês fluente (fala e escrita);
Outras línguas em nível básico / intermediário (desejável);
Domínio dos softwares: pacote office (outlook, word, excel básico), adobe indesign,
illustrator, photoshop; e autocad.
3. Experiências:
Experiência prévia de 2 a 3 anos na área de exposições.
4. Habilidades:
Boa comunicação falada e escrita;
Bom relacionamento interpessoal;
Capacidade de liderança e iniciativa;
Organização e atenção simultânea em diversos assuntos;
Resistência à pressão a administração de situações adversas, capacidade de julgamento;
Solução de conflitos;

5. Atitudes:
Pragmática, objetiva, estratégica.
Identificação:
Cargo: Analista de núcleo técnico senior

Data: 04/2015

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Núcleo Técnico

1. Responsabilidades:
Coordenação da área de exposições e comunicação visual, incluindo:
 Adaptação de contratos para parceria gestão dos projetos externos desde sua
aprovação pelo Comitê de Programação do museu até sua execução e
apresentação ao público, colocando o proponente em contato com todas as áreas
envolvidas do museu – eventos, comunicação, educativo, centro de documentação
e administrativo;
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 Acompanhamento da produção executiva de exposições internas envolvendo:
controle da planilha de recursos, contratação de todos os fornecedores e gestão
da tomada de orçamentos, seleção de fornecedores em vários tipos de serviços
como, produção, transporte e logística nacional e internacional, cenotecnia,
arquitetura, design gráfico, produção gráfica, montagem de obras de arte,
marcenaria, serralheria, pintura, maquetes, maquetes eletrônicas, gráficas de
sinalização gráficas para impressão offset e serigrafia, impressão fine art,
cenografia, locação de equipamentos de áudio e vídeo, produtoras de vídeo, entre
outros; projeto de expografia, desde sua concepção, ao desenho técnico executivo
e coordenação da equipe de execução
 Acompanhamento da produção e montagem de exposições itinerantes de maior
complexidade.
 Gestão de estoque de materiais da área.
 Apoio às demais áreas do museu nas questões relativas ao espaço físico: layout de
salas de trabalho, eventuais pequenos projetos de reforma.
2. Formação:
Curso Superior completo em arquitetura e urbanismo;
Mestrado em arquitetura, gestão cultural ou similar
Cursos complementares na área de exposições, curadoria, produção cultural;
Inglês fluente (fala e escrita);
Domínio dos softwares: pacote office (outlook, word, excel básico), adobe indesign,
illustrator, photoshop; e autocad.
3. Experiências:
Experiência prévia de mínimo de 2 anos na área de gestão cultural e produção executiva
4. Habilidades:
Boa comunicação falada e escrita;
Bom relacionamento interpessoal;
Capacidade de liderança e iniciativa;
Organização e atenção simultânea em diversos assuntos;
Resistência à pressão a administração de situações adversas, capacidade de julgamento;
Solução de conflitos;
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5. Atitudes:
Pragmática, objetiva, estratégica.
Identificação:
Cargo: Coordenador de núcleo técnico

Data: 05/2015

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Núcleo Técnico

1. Responsabilidades:
Coordenação da área de exposições e comunicação visual, incluindo:
 Supervisão e adaptação de contratos para parceria gestão dos projetos externos
desde sua aprovação pelo Comitê de Programação do museu até sua execução e
apresentação ao público, colocando o proponente em contato com todas as áreas
envolvidas do museu – eventos, comunicação, educativo, centro de documentação
e administrativo;
 Administração da agenda de programação de exposições.
 Gestão de projetos de expografia, desde sua concepção, e coordenação do desenho
técnico executivo supervisão da execução;
 Gestão de projetos gráficos expositivos (sinalização, comunicação visual);
coordenação da produção de catálogos: seleção de colaboradores para autoria de
textos, coordenação editorial junto à diretoria/curadoria, criação do projeto
gráfico, composição e fechamento de arquivos para a gráfica, acompanhamento
da produção gráfica.
 Administração de produções de exposições internas envolvendo: elaboração e
administração da planilha de recursos, supervisão da contratação de todos os
fornecedores
 Coordenação da produção executiva de exposições internas envolvendo: controle
da planilha de recursos, contratação de todos os fornecedores e gestão da tomada
de orçamentos, seleção de fornecedores em vários tipos de serviços como,
produção, transporte e logística nacional e internacional, cenotecnia, arquitetura,
design gráfico, produção gráfica, montagem de obras de arte, marcenaria,
serralheria, pintura, maquetes, maquetes eletrônicas, gráficas de sinalização
gráficas para impressão offset e serigrafia, impressão fine art, cenografia, locação
de equipamentos de áudio e vídeo, produtoras de vídeo, entre outros; projeto de
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expografia, desde sua concepção, ao desenho técnico executivo e coordenação da
equipe de execução
 Coordenação da criação e produção de peças gráficas
 Gestão da agenda de exposições itinerantes.
 Coordenação das publicações do Museu.
 Coordenação da produção de exposições itinerantes.
 Supervisão da gestão de estoque de materiais da área.
 Gestão da equipe da área, composta de assistentes, auxiliares e estagiários, na
área de produção e criação em arquitetura e design.
 Apoio às demais áreas do museu nas questões relativas ao espaço físico: layout de
salas de trabalho, eventuais pequenos projetos de reforma.
2. Formação:
Curso Superior completo em arquitetura e urbanismo;
Mestrado em arquitetura, gestão cultural ou similar
Cursos complementares na área de exposições, curadoria, produção cultural;
Inglês fluente (fala e escrita);
Domínio dos softwares: pacote office (outlook, word, excel básico), adobe indesign,
illustrator, photoshop; e autocad.
3. Experiências:
Experiência prévia de 3 a 5 anos na área de gestão cultural e produção executiva
4. Habilidades:
Boa comunicação falada e escrita;
Bom relacionamento interpessoal;
Capacidade de liderança e iniciativa;
Organização e atenção simultânea em diversos assuntos;
Resistência à pressão a administração de situações adversas, capacidade de julgamento;
Solução de conflitos;
5. Atitudes:
Pragmática, objetiva, estratégica.
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Identificação:
Cargo: Gerente de núcleo técnico
Diretoria: Técnica

Data: 04/2015
Departamento: Núcleo Técnico

Área: Fim

1. Responsabilidades:
Gerência da área de exposições e comunicação visual, incluindo:
 Supervisão contratos e diretrizes para elaboração de novos contratos de parceria
gestão dos projetos externos desde sua aprovação pelo Comitê de Programação
do museu até sua execução e apresentação ao público, colocando o proponente
em contato com todas as áreas envolvidas do museu – eventos, comunicação,
educativo, centro de documentação e administrativo;
 Administração da agenda de programação de exposições.
 Gerência de produções de exposições internas envolvendo: elaboração e
administração da planilha de recursos, supervisão da contratação de todos os
fornecedores
 Gestão de projetos de expografia, desde sua concepção, e coordenação do desenho
técnico executivo supervisão da execução;
 Gestão de projetos gráficos expositivos (sinalização, comunicação visual);
coordenação da produção de catálogos: seleção de colaboradores para autoria de
textos, coordenação editorial junto à diretoria/curadoria, criação do projeto
gráfico, composição e fechamento de arquivos para a gráfica, acompanhamento
da produção gráfica.
 Coordenação da criação e produção de peças gráficas
 Gestão da agenda de exposições itinerantes.
 Coordenação das publicações do Museu.
 Gestão da equipe da área, composta de coordenador, assistentes, auxiliares e
estagiários, na área de curadoria, produção executiva e criação em arquitetura e
design.
2. Formação:
Curso Superior completo em arquitetura e urbanismo;
Mestrado em arquitetura, gestão cultural ou similar
Cursos complementares na área de exposições, curadoria, produção cultural;
Inglês fluente (fala e escrita);
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3ª língua fluente;
Outras línguas em nível básico / intermediário;
Domínio dos softwares: pacote office (outlook, word, excel básico), adobe indesign,
illustrator, photoshop; e autocad.
3. Experiências:
Experiência prévia de mais de 5 anos na área de gestão cultural e produção executiva
4. Habilidades:
Boa comunicação falada e escrita;
Bom relacionamento interpessoal;
Capacidade de liderança e iniciativa;
Organização e atenção simultânea em diversos assuntos;
Resistência à pressão a administração de situações adversas, capacidade de julgamento;
Solução de conflitos;
5. Atitudes:
Pragmática, objetiva, estratégica.

DESCRIÇÃO DE CARGO – ORIENTADOR DE PÚBLICO
Identificação:
Cargo: Orientador de Público JR

Data: 10/2014

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Orientador de Público

1. Responsabilidades:
 Atender e orientar o público visitante, cumprindo e fazendo cumprir as normas e
procedimentos operacionais e de segurança pré-definidos.
 Prestar informações gerais ao público sobre o MCB envolvendo: locais internos,
atividades, calendários de exposições e eventos entre outros.
 Efetuar outras atividades correlatas a função a critério de sua liderança.
2. Formação:
Ensino fundamental completo.
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3. Experiências:
Sem experiência.
4. Habilidades:
Excelência no atendimento ao Público;
Cuidado pessoal, Comunicação verbal;
Trabalho em equipe, Relacionamento interpessoal .
5. Atitudes:
Respeito a diversidade social, econômica e público em geral;
Pró – Atividade e Flexibilidade.

Identificação:
Cargo: Orientador de Público PL

Data: 10/2014

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Orientador de Público

1. Responsabilidades:
 Atender e orientar o público visitante, cumprindo e fazendo cumprir as normas e
procedimentos operacionais e de segurança pré-definidos.
 Prestar informações gerais ao público sobre o MCB envolvendo: locais internos,
atividades, calendários de exposições e eventos entre outros.
 Efetuar venda de ingressos e catálogos do MCB, quando solicitado.
 Efetuar outras atividades correlatas a função a critério de sua liderança.
2. Formação:
Ensino fundamental completo.
3. Experiências:
01 anos atuando em atividades de atendimento ao público e vigilância interna.
4. Habilidades:
Excelência no atendimento ao Público;
Cuidado pessoal, Comunicação verbal;
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Trabalho em equipe, Relacionamento interpessoal
5. Atitudes:
Respeito a diversidade social, econômica e público em geral;
Pró – Atividade e Flexibilidade.

Identificação:
Cargo: Orientador de Público Sr

Data: 10/2014

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Orientador de Público

1. Responsabilidades:
 Atender e orientar o público visitante, cumprindo e fazendo cumprir as normas e
procedimentos operacionais e de segurança pré-definidos.
 Recepcionar e prestar o primeiro atendimento ao publico das visitas guiadas
informando toda a estrutura do MCB e direcionando aos Educadores que
conduzirão a visita.
 Distribuir e posicionar os demais Orientadores de modo que cubram todas as
áreas determinadas pela coordenação.
 Prestar informações gerais ao público sobre o MCB envolvendo: locais internos,
atividades, calendários de exposições e eventos entre outros.
 Efetuar venda de ingressos e catálogos do MCB, quando solicitado.
 Efetuar outras atividades correlatas a função a critério de sua liderança.
2. Formação:
Ensino fundamental completo.
3. Experiências:
03 anos atuando em atividades de atendimento ao público e vigilância interna.
4. Habilidades:
Excelência no atendimento ao Público;
Cuidado pessoal, Comunicação verbal;
Trabalho em equipe, Relacionamento interpessoal.
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Identificação:
Cargo: Supervisor de Orientador de Público

Data: 11/2014

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Orientador de Público

1. Responsabilidades:
 Distribuir e posicionar os demais Orientadores de modo que cubram todas as
áreas determinadas pela coordenação.
 Verificar a rotatividade dos orientadores pelo museu, principalmente nos
horários de almoço, descanso, troca de turno e em eventos.
 Alinhar junto a coordenação escalas, folgas e banco de horas.
 Atender e orientar o público visitante, cumprindo e fazendo cumprir as normas e
procedimentos operacionais e de segurança pré-definidos.
 Prestar informações gerais ao público sobre o MCB envolvendo: locais internos,
atividades, calendários de exposições e eventos entre outros.
 Efetuar venda de ingressos e catálogos do MCB, quando solicitado.
 Efetuar outras atividades correlatas a função a critério de sua liderança.
2. Formação:
Ensino fundamental completo.
3. Experiências:
04 anos atuando em atividades de atendimento ao público e vigilância interna.

DESCRIÇÃO DE CARGO – PRÊMIO DESIGN
Identificação:
Cargo: Auxiliar de Prêmio Design JR

Data: 06/2019

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Prêmio Design

1. Responsabilidades:
 Auxiliar o departamento nos procedimentos administrativos e financeiros para o
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pagamento de membros da comissão julgadora, premiados e prestadores de
serviço.
 Atendimento ao público. Sanar dúvidas de participantes dos concursos.
 Acompanhar os processos administrativos financeiros das inscrições.
 Atuar na triagem de material e documentação enviada pelos inscritos.
 Apoio no recebimento/devolução de peças do concurso e da premiação.
 Atuar na divulgação de inscrições em escolas, associações, agências de
publicidade, ilustradores, editores, instituições culturais, empresas e escritórios.
 Atuar durante as reuniões das comissões julgadoras, abertura da exposição,
oficinas e na programação do departamento.


Atuar em procedimentos de postagem e solicitação de motoboy para demandas
da área.

 Acompanhar os serviços de prestadores contratados.
 Aprimorar e atualizar o mailing do departamento.
 Cotações para produtos e serviços referentes às demandas da área.


Exercer as demais atribuições decorrentes da função;

2. Formação:
Formação (concluída ou em andamento) em cursos relacionados às áreas de design,
administração ou outros;
3. Experiências:
Domínio do pacote Office (Word, Excel, Access)
Em rotinas administrativas financeiras (desejável)
Atendimento ao público
4. Habilidades:
Atividades de organização e controle; Atividades operacionais; Atendimento ao público;
Comunicação; Cooperação; Flexibilidade; Relacionamento interpessoal; Trabalho em
equipe.
5. Atitudes:
Pró-atividade; Dinamismo; Responsabilidade; Iniciativa; Respeito à diversidade;
Identificação:
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Cargo: Auxiliar de Prêmio Design PL

Data: 03/2015

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Prêmio Design

1. Responsabilidades:
 Responsável pelos pagamentos das comissões julgadoras e premiados.
 Acompanhamento de gastos dos integrantes da comissão julgadora, custeados
pelo MCB.
 Convite e controle de presença dos componentes das comissões julgadoras.
 Atuação durante as reuniões das comissões julgadoras.
 Verificação de pagamento de taxas e liberação para finalização da inscrição.
 Atuação para a resolução de problemas com relação a pagamentos de inscrições.
 Atuação em procedimentos de postagem de itens de comunicação da área.
 Apoio na produção e atividades relativas ao concurso, exposição e evento.
 Cotações para produtos e serviços referentes às demandas da área.
 Atuar na triagem de material enviado pelos inscritos: termos de doação.
 Revisão de materiais em conjunto com a equipe.
 Atuação durante a cerimônia de premiação.
 Visitas às feiras do segmento.
 Apoio no recebimento/devolução de cartazes do concurso.
 Apoio no recebimento/devolução de peças do concurso.
 Contatos telefônicos para divulgação de inscrições em escolas, associações,
agências de publicidade, ilustradores, editores, instituições culturais, empresas e
escritórios.
 Exercer as demais atribuições decorrentes da função;
2. Formação:
Cursando ensino superior em Administração (ou áreas correlatas);
3. Experiências:
Domínio do pacote Office (Word, Excel, Access);
Em rotinas administrativas e financeiras;
Atendimento ao público.
4. Habilidades:
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Atendimento ao público, atividades de organização e controle, atividades operacionais;
Atenção concentrada, Comunicação, Cooperação, Flexibilidade;
Relacionamento interpessoal;
Responsabilidade; Trabalho em equipe.
5. Atitudes:
Pró-atividade; Dinamismo;
Iniciativa; Motivação;
Respeito à diversidade;
Solucionar problemas.
Identificação:
Cargo: Auxiliar de Prêmio Design SR

Data: 10/2014

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Prêmio Design

1. Responsabilidades:
 Visitas às feiras do segmento;
 Captação de contatos a partir de diferentes mídias;
 Acompanhamento geral de todos os integrantes das comissões julgadoras,
professores e eventuais problemas a estes relacionados;
 Supervisão de gastos dos integrantes da comissão julgadora, custeados pelo MCB;
 Interface com a comissão julgadora e professores;
 Revisão de materiais;
 Responsável pela revisão dos pagamentos das comissões julgadoras e premiados;
 Acompanhamento das inscrições pagas e liberação para finalização;
 Supervisão de gastos dos integrantes da comissão julgadora, custeados pelo MCB;
 Responsável pela resolução de problemas com relação a pagamentos de
inscrições;
 Recebimento/devolução de cartazes em momentos de pico;
 Recebimento/devolução de peças em momentos de pico;
 Cotações para produtos e serviços referentes a itens de sua responsabilidade;
 Revisão de materiais em conjunto com a equipe;
 Atuação durante a cerimônia de premiação;
 Atuação durante as reuniões das comissões julgadoras;
Atualizado em 27/06/2019

 Convite e controle de presença dos componentes das comissões julgadoras;
 Revisão e proposição de processos, especialmente para melhoria da logística
aplicada às comissões julgadoras;
 Busca de contatos para estabelecimento de parcerias ligadas à logística da
comissão julgadora;
 Controle das remessas e custos Correios;
 Supervisão de controle de materiais da edição;
 Acompanhamento de controle e distribuição de materiais do PD
 Verificação de demandas de materiais de escritório necessários ao núcleo, para o
bom andamento de suas atividades;
2. Formação:
Ensino médio completo
Ensino Técnico: Auxiliar de recursos humanos
Ensino Técnico: Técnico em administração
3. Experiências:
Domínio do pacote Office (Word, Excel, Access) e redes sociais
Em rotinas administrativas
Atendimento ao público
4. Habilidades:
Atendimento ao público, atividades de organização e controle, atividades operacionais;
Atenção concentrada; Comunicação; Cooperação; Flexibilidade;
Relacionamento interpessoal;
Responsabilidade; Trabalho em equipe.
5. Atitudes:
Pró-atividade; Dinamismo;
Iniciativa; Motivação; Respeito à diversidade;
Solucionar problemas
Identificação:
Cargo: Assistente de Prêmio Design JR
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Data: 10/2014

Diretoria: Técnica

Departamento: Prêmio Design

Área: Fim

1. Responsabilidades:
 Diagramar peças corriqueiras, como protocolos de recebimento, cartas,
documentos da comissão julgadora, certificados de participação, etc, de modo a
termos o design inserido na rotina do Prêmio;
 Responsável pela execução, orçamento e contato com fornecedores a respeito das
peças criadas pelos vencedores do Concurso do cartaz, tais como convite
impresso, banner, papelaria, certificados, adesivos, etc;
 Criar peças gráficas da edição que não estão sob a responsabilidade dos
vencedores do Concurso do cartaz, como por exemplo catálogo da edição,
apresentação a ser exibida no telão durante a cerimônia, banners digitais,
certificados dos premiados, entre outras;
 Elaboração de selo da edição;
 Atuar na triagem de material enviado pelos inscritos: CDs com imagens em alta;
 Atualização de arquivo Rfid sobre a entrega de peças, para atualização do site;
 Redimensionamento de imagens para visualização no sistema de votação e
verificação de pdfs de desenhos técnicos enviados pelos inscritos;
 Atuar no controle da exibição de imagens durante reuniões da comissão
julgadora, bem como controle da exibição de apresentação durante a cerimônia de
premiação;
 Montagem de apresentações;
 Preparar tabelas de resultados, para diversos formatos;
 Atuar na produção de outros eventos, relacionados ao Prêmio, que possam ser
realizados;
 Preparar imagens para cadastro banco de dados e arquivo Cedoc;
 Preparar imagens para divulgação imprensa;
 Realizar criações para diferentes tipos de mídia;
2. Formação:
Superior completo em Design gráfico
3. Experiências:
Domínio do pacote Office (Word, Excel, Access), FTP e redes sociais
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Domínio do pacote Adobe
Afinidade com tecnologias web
4. Habilidades:
Atividades de organização e controle, atividades operacionais;
Atenção simultânea; Comunicação; Cooperação; Dinamismo;
Flexibilidade; Organização;
Relacionamento interpessoal;
Responsabilidade; trabalho em equipe.

5. Atitudes:
Pró-atividade; dinamismo; criatividade; agilidade;
Solucionar problemas;
Respeito à diversidade;
Iniciativa; Motivação.
Identificação:
Cargo: Assistente Prêmio Design PL

Data: 10/2014

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Prêmio Design

1. Responsabilidades:
 Atuar na divulgação do Prêmio;
 Organizar calendário de visitas às feiras do segmento para divulgação do Prêmio;
 Interface entre o Prêmio e os inscritos;
 Atendimento ao público interessado em participar do Prêmio;
 Responsável pelos e-mails do Prêmio e Indica Prêmio;
 Recebimento/devolução de peças e cartazes;
 Recebimento/devolução de peças;
 Contato com premiados;
 Auxiliar nas atividades relacionadas às reuniões das comissões julgadoras;
 Produzir

documentos

da

comissão

julgadora,

como

por

controle/identificação de peças/trabalhos teóricos recebidos;
 Triagem e organização de material enviado pelos inscritos: notas fiscais;
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exemplo

 Responsável pela organização final de materiais enviados por participantes da
edição;
 Planejamento de remessas dos Correios;
 Cotações para produtos e serviços referentes a itens de sua responsabilidade;
 Revisão de materiais;
 Guarda de cartazes recebidos Cole aqui;
 Atuação durante a cerimônia de premiação;
 Atuação durante as reuniões das comissões julgadoras;
 Envio de selo Prêmio Design;
 Controlar presença de participantes Cerimônia, Encontro com o júri, Encontro
com os premiados;
 Atuar na produção de eventos do Prêmio;
 Verificação de cumprimento acordos de parcerias;
 Após firmadas as parcerias, realizar interface;
 Estabelecer propostas de novas parcerias;
 Propor revisão de processos, especialmente no que diz respeito à logística dos
inscritos;
2. Formação:
Superior completo em Comunicação social - jornalismo ou curso voltado para produção
de eventos
3. Experiências:
Domínio do pacote Office (Word, Excel, Access), FTP e redes sociais
Produção de eventos
4. Habilidades:
Atendimento ao público, atividades de organização e controle,
Atividades operacionais,
Atenção simultânea, Comunicação; Flexibilidade;
Integridade; Motivação; Organização;
Relacionamento interpessoal; responsabilidade;
Trabalho em equipe.
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5. Atitudes:
Pró-atividade; dinamismo;
Respeito à diversidade;
Criatividade; agilidade; Cooperação; Iniciativa;
Lidar com a insatisfação do público;
Solução de problemas.

Identificação:
Cargo: Assistente de Prêmio Design SR

Data: 10/2014

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Prêmio Design

1. Responsabilidades:
 Organização/produção estrutura para reuniões das comissões julgadoras e
trâmites a elas relacionados (desde cotação para contratação de fornecedores até
a realização dos eventos, zelar pela correta instalação de peças no terraço,
monitorar entrada/saída/guarda de peças no container);
 Propor soluções para desafios que são parte da rotina de trabalho;
 Responsável pelas peças/cartazes recebidos pelo Prêmio, bem como por seu zelo
e registro sobre qualquer dano;
 Responsável por zelar e organizar o container;
 Responsável pela identificação e correta guarda de peças recebidas;
 Organização/produção Cerimônia de premiação (propor desde formatos de
cerimônia até atuar em sua realização);
 Recebimento/devolução/destruição de peças e cartazes;
 Atuar na produção do Encontro com o júri;
 Atuar na produção do Encontro com os premiados;
 Realizar pesquisas relacionadas à rotina de trabalho;
 Produzir documentação histórica da edição de acordo com padrão do Cedoc;
 Atualizar banco de dados com histórico de peças;
 Atuar na produção de outros eventos, relacionados ao Prêmio, que possam ser
realizados;
 Produzir relatórios;
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 Produzir dados a partir de filtragens solicitadas;
 Revisar contratos relacionados à sua atuação;
 Atuar na criação de ações especiais;
 Controlar orçamento;
 Captar possíveis nomes para convite à inscrição no Prêmio;
 Planejamento e execução de doação das peças da edição;
 Contribuir para novos projetos da área;

2. Formação:
Produção de eventos, Publicidade, RP
3. Experiências:
Domínio do pacote Office (Word, Excel, Access), FTP e redes sociais
Planejamento e produção de eventos
4. Habilidades:
Organização e controle; criatividade;
Atenção simultânea, Comunicação; Cooperação; Dinamismo;
Flexibilidade; responsabilidade; Motivação;
Relacionamento interpessoal; trabalho em equipe; Solução de conflitos;
Negociação;
5. Atitudes:
Pró-atividade; dinamismo; agilidade;
Respeito à diversidade;
Iniciativa; Integridade; Motivação; Organização;
Identificação:
Cargo: Analista de Prêmio Design JR

Data: 10/2014

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Prêmio Design

1. Responsabilidades:
 Acompanhar e nortear as atividades realizadas pelos auxiliares e assistentes;
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 Levantamento de parcerias estratégicas para a edição;
 Revisar e acompanhar contratos e regulamentos;
 Acompanhamento de sistema de inscrição;
 Acompanhamento de processo de doação de peças;
 Trabalhar ativamente na captação de nomes para convite à inscrição no Prêmio;
 Trabalhar em conjunto com Centro de Documentação, para alimentar e preservar
a memória da premiação;
 Controle de orçamento;
 Supervisão da produção;
 Coordenar e atuar na cerimônia de premiação, atividade realizada em conjunto
com o núcleo Eventos;
 Trabalho conjunto para realização da mostra Prêmio Design MCB, com o núcleo
Mostras;
 Solução de dúvidas não previstas nos regulamentos;
2. Formação:
Superior em Comunicação social, com especialização em Marketing, comunicação gráfica,
arquitetura de informação e design
Idiomas: Inglês, espanhol, francês
3. Experiências:
Domínio de pacote Adobe (InDesign, Photoshop, Illustrator, Flash) e Office (Word, Excel,
Access), FTP, redes sociais, Project, Scrum
Criação de conteúdo, produção de impressos e web
Produção de eventos, tecnologia
4. Habilidades:
Criatividade; Integridade; Dinamismo;
Atenção simultânea; Comunicação; Cooperação; Flexibilidade;
Foco no cliente; Iniciativa; Feedback; Motivação; Organização;
Relacionamento interpessoal; Responsabilidade;
Liderança; Negociação;
Solução de conflitos; Planejamento estratégico;
Trabalho em equipe;
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5. Atitudes:
Pró-atividade; Adaptabilidade;
Respeito à diversidade;
Solucionar problemas e gerenciar conflitos;
Lidar com insatisfação do público.

Identificação:
Cargo: Analista de Prêmio Design PL

Data: 10/2014

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Prêmio Design

1. Responsabilidades:
 Supervisão de trabalho realizado junto à Comunicação;
 Revisão e aprovação de peças gráficas da edição e peças corriqueiras/revisão final
de materiais a serem publicados;
 Interface com vencedor do Concurso do cartaz;
 Aprovação de conteúdo com Secretaria da Cultura;
 Supervisão de contratos e regulamentos;
 Estabelecimento do calendário da edição, plano de comunicação e marketing;
 Estabelecimento e negociação de parcerias estratégicas para a edição;
 Responsável por soluções gerais para o bom andamento da edição;
 Revisão de processos para melhoria constante;
 Levantamento de dados para estudos de cada edição;
 Estabelecer estratégias para captação de nomes;
 Controle de orçamento;
 Coordenar e atuar na cerimônia de premiação, atividade realizada em conjunto
com o núcleo Eventos;
 Trabalho conjunto para realização da mostra Prêmio Design MCB, com o núcleo
Mostras;
 Elaboração de relatórios trimestrais e anuais;
 Zelar pela imagem do Prêmio, sua integridade. Resolução de problemas mais
graves que possam vir a abalar a imagem do Prêmio;
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 Solução de dúvidas não previstas nos regulamentos;
2. Formação:
Superior em Comunicação social, com especialização em Marketing, comunicação gráfica,
arquitetura de informação e design
Idiomas: Inglês, espanhol, francês
3. Experiências:
Domínio de pacote Adobe (InDesign, Photoshop, Illustrator, Flash) e Office (Word, Excel,
Access), FTP, redes sociais, Project, Scrum
Criação de conteúdo, produção de impressos e web
Produção de eventos, tecnologia
4. Habilidades:
Criatividade; Integridade; Dinamismo;
Atenção simultânea; Comunicação; Cooperação; Flexibilidade;
Foco no cliente; Iniciativa; Feedback; Motivação; Organização;
Relacionamento interpessoal; Responsabilidade;
Liderança; Negociação;
Solução de conflitos; Planejamento estratégico; Trabalho em equipe;
5. Atitudes:
Pró-atividade; Adaptabilidade;
Respeito à diversidade;
Solucionar problemas e gerenciar conflitos;
Lidar com insatisfação do público.
Identificação:
Cargo: Analista de Prêmio Design SR

Data: 10/2014

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Prêmio Design

1. Responsabilidades:
 Criação de base e orientação para peças gráficas e releases;
 Criação de conteúdo para a edição;
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 Revisão e aprovação de peças gráficas da edição e peças corriqueiras/revisão de
materiais a serem publicados;
 Elaborar calendário da edição;
 Negociação de parcerias estratégicas para a edição;
 Implementação de ações especiais para a edição;
 Aprovação de conteúdo com diretoria e comissão julgadora;
 Supervisão das reuniões das comissões julgadoras;
 Responsável por soluções gerais para o bom andamento da edição;
 Revisão de processos para melhoria constante;
 Supervisão e controle de orçamento;
 Análise de dados e análise crítica sobre rumos tomados pelo Prêmio;
 Contato com os coordenadores das comissões julgadoras;
 Captar possíveis nomes para convite à inscrição no Prêmio;
 Nortear e equilibrar equipe, auxiliando-a a superar dificuldades para atingirmos
os objetivos estabelecidos, acompanhar o andamento de suas atividades;
 Supervisão de banco de horas da equipe;
 Elaborar conteúdo solicitado pela diretoria, rh e demais áreas da instituição;
 Coordenar e atuar na cerimônia de premiação, atividade realizada em conjunto
com o núcleo Eventos;
 Trabalho conjunto para realização da mostra Prêmio Design MCB, com o núcleo
Mostras;
 Responsável pela finalização de relatórios trimestrais e anuais;
 Zelar pela imagem do Prêmio, sua integridade;
 Representar o Prêmio fora do MCB;
2. Formação:
Superior em Comunicação social, com especialização em Marketing, comunicação gráfica,
arquitetura de informação e design
Idiomas: Inglês, espanhol, francês
3. Experiências:
Domínio de pacote Adobe (InDesign, Photoshop, Illustrator, Flash) e Office (Word, Excel,
Access), FTP, redes sociais, Project, Scrum
Criação de conteúdo, produção de impressos e web
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Produção de eventos, tecnologia

4. Habilidades:
Criatividade; Integridade; Dinamismo;
Atenção simultânea; Comunicação; Cooperação; Flexibilidade;
Foco no cliente; Iniciativa; Feedback; Motivação; Organização;
Relacionamento interpessoal; Responsabilidade;
Liderança; Negociação;
Solução de conflitos; Planejamento estratégico;
Trabalho em equipe;
5. Atitudes:
Pró-atividade; Adaptabilidade;
Respeito à diversidade;
Solucionar problemas e gerenciar conflitos;
Lidar com insatisfação do público.
Identificação:
Cargo: Coordenadora Prêmio Design

Data: 10/2014

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Prêmio Design

1. Responsabilidades:
 Criação de base e orientação para peças gráficas e releases.
 Criação de conteúdo para a edição.
 Revisão e aprovação de peças gráficas da edição e peças corriqueiras/revisão final
de materiais a serem publicados.
 Aprovação de conteúdo com diretoria, Secretaria da Cultura, comissões
julgadoras.
 Estabelecimento do calendário da edição, plano de comunicação e marketing.
 Estabelecimento e negociação de parcerias estratégicas para a edição.
 Criação de ações especiais para a edição.
 Revisar contratos e regulamentos.
 Acompanhamento de sistema de inscrição.
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 Supervisão das reuniões das comissões julgadoras.
 Responsável por soluções gerais para o bom andamento da edição.
 Revisão de processos para melhoria constante.
 Verificação de doação de peças.
 Análise de dados e análise crítica sobre rumos tomados pelo Prêmio.
 Contato com os coordenadores das comissões julgadoras.
 Captar possíveis nomes para coordenação das comissões julgadoras e construir
comissão julgadora, atividade realizada em conjunto com o coordenador da
comissão e diretoria do MCB.
 Captar possíveis nomes para convite à inscrição no Prêmio.
 Nortear e equilibrar equipe, auxiliando-a a superar dificuldades para atingirmos
os objetivos estabelecidos, acompanhar o andamento de suas atividades.
 Supervisão de banco de horas da equipe.
 Intermediação entre coordenação comissão julgadora, diretoria MCB e
vencedores do Prêmio, promovendo o equilíbrio entre os diversos atores.
 Elaborar conteúdo solicitado pela diretoria, rh e demais áreas da instituição.
 Trabalhar em conjunto com Centro de Documentação, para alimentar e preservar
a memória da premiação.
 Controle de orçamento.
 Coordenar e atuar na cerimônia de premiação, atividade realizada em conjunto
com o núcleo Eventos.
 Trabalho conjunto para realização da mostra Prêmio Design MCB, com o núcleo
Mostras.
 Responsável pela finalização de relatórios trimestrais e anuais.
 Zelar pela imagem do Prêmio, sua integridade. Resolução de problemas mais
graves que possam vir a abalar a imagem do Prêmio.
 Representar o Prêmio fora do MCB.
 Solução de dúvidas não previstas nos regulamentos.
2. Formação:
Superior em Comunicação social, com especialização em Marketing;
Comunicação gráfica, arquitetura de informação e design;
Idiomas: Inglês, espanhol, francês.
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3. Experiências:
Domínio de pacote Adobe (InDesign, Photoshop, Illustrator, Flash);
Office (Word, Excel, Access), FTP, redes sociais, Project, Scrum;
Criação de conteúdo, produção de impressos e web;
Produção de eventos, tecnologia.
4. Habilidades:
Criatividade; Integridade; Dinamismo;
Atenção simultânea; Comunicação; Cooperação; Flexibilidade;
Foco no cliente; Iniciativa; Feedback; Motivação; Organização;
Relacionamento interpessoal; Responsabilidade;
Liderança; Negociação;
Solução de conflitos; Planejamento estratégico;
Trabalho em equipe.
5. Atitudes:
Pró-atividade; Adaptabilidade;
Respeito à diversidade;
Solucionar problemas e gerenciar conflitos;
Lidar com insatisfação do público.
Identificação:
Cargo: Gerente de Prêmio Design

Data: 02/2015

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Prêmio Design

1. Responsabilidades:
 Orientação de conteúdo, comunicação e marketing;
 Realizar novas propostas para fortalecimento da imagem do Prêmio;
 Realizar novas propostas para fortalecimento da edição;
 Nortear estrategicamente o calendário da edição, plano de comunicação e
marketing;
 Vislumbre e negociação de parcerias estratégicas;
 Criação de ações especiais para a edição;
 Análise mercadológica e de comunicação das demais premiações;
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 Análise do atual panorama do design brasileiro;
 Acompanhamento das reuniões das comissões julgadoras;
 Revisão de processos para melhoria constante;
 Estabelecer ações para a preservação e difusão da memória da premiação;
 Supervisão sobre as demais atividades realizadas pelo núcleo;
 Análise de dados e análise crítica sobre rumos tomados pelo Prêmio;
 Contato com os coordenadores das comissões julgadoras;
 Captar possíveis nomes para coordenação das comissões julgadoras e construir
comissão julgadora, atividade realizada em conjunto com o coordenador da
comissão e diretoria do MCB;
 Captar possíveis nomes para convite à inscrição no Prêmio;
 Nortear e equilibrar equipe, auxiliando-a a superar dificuldades para atingirmos
os objetivos estabelecidos, acompanhar o andamento de suas atividades;
 Supervisão de banco de horas da equipe;
 Intermediação entre coordenação comissão julgadora, diretoria MCB e
vencedores do Prêmio, promovendo o equilíbrio entre os diversos atores;
 Controle de orçamento;
 Supervisão da cerimônia de premiação;
 Supervisão da mostra Prêmio Design MCB;
 Responsável pela aprovação de relatórios trimestrais e anuais;
 Criação de demandas de materiais estratégicos para análises;
 Zelar pela imagem do Prêmio, sua integridade. Resolução de problemas mais
graves que possam vir a abalar a imagem do Prêmio;
 Representar o Prêmio fora do MCB em eventos, negociações;
2. Formação:
Superior em Comunicação social, com especialização em Marketing, comunicação gráfica,
arquitetura de informação e design
Idiomas: Inglês, espanhol, francês
3. Experiências:
Domínio de pacote Adobe (InDesign, Photoshop, Illustrator, Flash) e Office (Word, Excel,
Access), FTP, redes sociais, Project, Scrum
Criação de conteúdo, produção de impressos e web
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Produção de eventos, tecnologia
4. Habilidades:
Criatividade; Integridade; Dinamismo;
Atenção simultânea; Comunicação; Cooperação; Flexibilidade;
Foco no cliente; Iniciativa; Feedback; Motivação; Organização;
Relacionamento interpessoal; Responsabilidade;
Liderança; Negociação;
Solução de conflitos; Planejamento estratégico;
Trabalho em equipe;
5. Atitudes:
Pró-atividade; Adaptabilidade;
Respeito à diversidade;
Solucionar problemas e gerenciar conflitos;
Lidar com insatisfação do público.

DESCRIÇÃO DE CARGO – PRESERV. PESQ. DOC
Identificação:
Cargo: Estagiário de Preservação e Documentação

Data: 12/2015

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Pres Pesq e Doc

1. Responsabilidades:
 Sob a supervisão do gerente do Núcleo de Pesquisa e Documentação do MCB:
 Auxiliar na higienização e no manuseio dos acervos (museológicos,
arquivísticos e bibliográficos);
 Auxiliar no desenvolvimento de embalagens para acondicionamento dos
acervos (museológicos, arquivísticos e bibliográficos);
 Subsidiar com informações para a elaboração de laudo técnico do estado de
conservação dos acervos;
 Auxiliar na manutenção e atualização do sistema de controle de localização do
acervo museológico;
 Auxiliar quando necessário na tomada de preços para aquisição de material
para manutenção e conservação dos acervos (museológicos, arquivísticos e
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bibliográficos);
 Manter-se atualizado em relação a sua área de atuação;
 Participar quando solicitado, de cursos e eventos de aperfeiçoamento e/ou
atualização.
2. Formação:
Cursando técnico em Museologia (2º ou 3º módulo) e/ou graduação em Conservação (a
partir do 4° semestre).

3. Experiências:
Conhecimento em Pacote Office (Word, Excel, Outlook).
Desejável Inglês (leitura).
4. Habilidades:
Capacidade de relacionamento;
Organização e controle; Assertividade;
5. Atitudes:
Identidade com as atividades e vocação do MCB;
Alinhamento às diretrizes da gestão institucional;
Respeito a diversidade social, econômica e público em geral;
Identificação:
Cargo: Auxiliar de Arquivo JR
Diretoria: Técnica

Data: 01/2018
Departamento: Pres Pesq e Doc

Área: Fim

1. Responsabilidades:
 Auxiliar sob supervisão nas atividades de gestão do arquivo institucional,
organizando, indexando e acondicionando documentos gerados pelas áreas meio
e fim.
2. Formação:
Cursando: Graduação/ especialização em arquivologia ou Graduação em História
Desejável fluência em inglês ou espanhol;
Atualizado em 27/06/2019

Conhecimentos em informática (Word, Excel, Power Point);
3. Experiências:
Experiência na área arquivística de no mínimo 1 ano.
4. Habilidades:
Facilidade de aprendizado e de relacionamento interpessoal;
Trabalho interdisciplinar; Organização e controle;
Comunicação verbal e escrita; Concentração;
Raciocínio lógico; Análise e síntese; Assertividade;
5. Atitudes:
Identidade com as atividades e vocação do MCB;
Alinhamento às diretrizes da gestão institucional; Pró - atividade;
Flexibilidade e adaptabilidade;
Respeito a diversidade social, econômica e público em geral;
Identificação:
Cargo: Auxiliar de Pres e Pesquisa JR

Data: 11/2017

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Pres Pesq e Doc

1. Responsabilidades:
 auxiliar sob supervisão nas atividades de documentação e conservação preventiva
junto ao acervo museológico, bibliográfico e arquivístico.
2. Formação:
Cursando: técnico em Museologia ou Conservação;
Desejável experiência nas áreas de salvaguarda, conservação e manuseio de obras de arte.
Desejável fluência em inglês ou espanhol;
Conhecimentos em informática (Word, Excel, Power Point);
3. Experiências:
Mínimo 6 meses de experiência, atuando em atividades de Gestão de Acervos
Museológicos, Arquivísticos ou Bibliográfico.
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4. Habilidades:
Facilidade de aprendizado e de relacionamento interpessoal;
Trabalho em equipe; Organização e controle;
Boa comunicação verbal e escrita;
Raciocínio lógico, análise e síntese;
Assertividade.
5. Atitudes:
Alinhamento com a vocação do MCB;
Respeito a diversidade;
Espírito de equipe;
Iniciativa; Flexibilidade.
Identificação:
Cargo: Auxiliar de Pres e Pesquisa Pl

Data: 11/2017

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Pres Pesq e Doc

1. Responsabilidades:
 Auxiliar sob supervisão nas atividades de documentação e conservação
preventiva junto ao acervo museológico, bibliográfico e arquivístico.
2. Formação:
Cursando: técnico em Museologia ou Conservação;
Desejável experiência nas áreas de salvaguarda, conservação e manuseio de obras de arte.
Desejável fluência em inglês ou espanhol;
Conhecimentos em informática (Word, Excel, Power Point);
3. Experiências:
Mínimo 6 meses de experiência, atuando em atividades de Gestão de Acervos
Museológicos, Arquivísticos ou Bibliográfico
4. Habilidades:
Facilidade de aprendizado e de relacionamento interpessoal;
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Trabalho em equipe; Organização e controle;
Boa comunicação verbal e escrita;
Raciocínio lógico, análise e síntese;
Assertividade.
5. Atitudes:
Alinhamento com a vocação do MCB;
Respeito a diversidade;
Espírito de equipe;
Iniciativa; Flexibilidade.
Identificação:
Cargo: Auxiliar de Pres e Pesquisa Sr

Data: 07/2015

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Pres Pesq e Doc

1. Responsabilidades:
 auxiliar sob supervisão nas atividades de documentação e conservação preventiva
do acervo.
2. Formação:
Cursando: Técnico em Museologia ou Conservação
Desejável: ensino médio completo e fluência em inglês ou espanhol;
Conhecimentos em informática (Word, Excel, Power Point);
3. Experiências:
Noções básicas nas atividades de documentação e/ou conservação
4. Habilidades:
Facilidade de aprendizado e de relacionamento interpessoal;
Trabalho em equipe; Organização e controle;
Boa comunicação verbal e escrita;
Raciocínio lógico, análise e síntese; Assertividade.
5. Atitudes:
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Alinhamento com a vocação do MCB;
Respeito a diversidade; Espírito de equipe; Iniciativa; Flexibilidade.
Identificação:
Cargo: Assistente de Pres e Pesquisa JR

Data: 07/2015

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Pres Pesq e Doc

1. Responsabilidades:


realizar sob supervisão, nas atividades de catalogação e conservação preventiva;

2. Formação:
Curso Técnico em Museologia ou Conservação
Desejável fluência em inglês ou espanhol;
Conhecimentos em informática (Word, Excel, Power Point);
3. Experiências:
Experiência de no mínimo 6 em atividades de documentação museológica, conservação
de acervo e pesquisa
4. Habilidades:
Facilidade de aprendizado e de relacionamento interpessoal;
Trabalho em equipe;
Organização e controle;
Boa comunicação verbal e escrita;
Raciocínio lógico, análise e síntese; Assertividade.
5. Atitudes:
Alinhamento com a vocação do MCB;
Respeito a diversidade;
Espírito de equipe; Iniciativa; Flexibilidade.
Identificação:
Cargo: Assistente de Pres e Pesquisa Pl

Data: 12/2018

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Pres Pesq e Doc
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1. Responsabilidades:
 Realizar sob orientação, procedimentos de gestão do acervo, dando suporte a
atividades de catalogação, conservação preventiva, acondicionamento, aplicação
de laudos, aquisições, empréstimos, atendimento à pesquisadores, pesquisa, etc..
2. Formação:
Graduando ou Graduado em História ou Museologia.
Desejável Curso Técnico em Museologia ou Conservação
Desejável experiência nas áreas de salvaguarda, conservação e manuseio de obras de arte
Desejável fluência em inglês ou espanhol;
Conhecimentos em informática (Word, Excel, Power Point);
3. Experiências:
De 1 a 2 anos de experiência, atuando em atividades de Gestão de Acervos Museológicos,
Arquivísticos ou Bibliográfico;
4. Habilidades:
Facilidade de aprendizado e de relacionamento interpessoal;
Trabalho em equipe;
Organização e controle;
Boa comunicação verbal e escrita;
Raciocínio lógico, análise e síntese;
Assertividade.
5. Atitudes:
Alinhamento com a vocação do MCB; Respeito a diversidade;
Espírito de equipe; Iniciativa; Flexibilidade.
Identificação:
Cargo: Assistente de Pres e Pesquisa SR

Data: 07/2015

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Pres Pesq e Doc

1. Responsabilidades:
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 Executar, atividades técnicas de gestão do acervo museológico, arquivístico e
bibliográfico;
 Atender as demandas de pesquisadores e consulentes interessados no acervo,
dentre outras;
2. Formação:
Ensino superior completo nas áreas de Museologia, História, Arquivologia;
Desejável Técnico em Museologia, Conservação ou Arquivística;;
Desejável fluência em inglês ou espanhol;
Conhecimentos em informática (Word, Excel, Power Point);
3. Experiências:
De 2 a 3 anos de experiência, atuando em atividades de Gestão de Acervos Museológicos,
Arquivísticos ou Bibliográfico;
4. Habilidades:
Capacidade de relacionamento;
Trabalho interdisciplinar; Organização e controle;
Comunicação verbal e escrita; Concentração;
Raciocínio lógico; Análise e síntese; Assertividade;
5. Atitudes:
Identidade com as atividades e vocação do MCB;
Alinhamento às diretrizes da gestão institucional; Pró - atividade;
Flexibilidade e adaptabilidade;
Respeito a diversidade social, econômica e público em geral;
Identificação:
Cargo: Analista de Pres e Pesquisa JR

Data: 07/2015

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Pres Pesq e Doc

1. Responsabilidades:
 Executar atividades de pesquisa sob orientação;
 Executar atividades técnicas ao acervo museológico: registro, controle,
conservação;
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 Auxiliar na redação de relatórios e pareceres para as atividades do setor;
2. Formação:
Ensino superior completo nas áreas de Museologia, História, Arquivologia;
Desejável curso Técnico em Museologia, Conservação ou Arquivística;
Desejável fluência em inglês ou espanhol;
Conhecimentos em informática (Word, Excel, Power Point);

3. Experiências:
No mínimo 3 anos de experiência, atuando em atividades de Gestão de Acervos
Museológicos, Arquivísticos ou Bibliográfico;
4. Habilidades:
Capacidade de relacionamento; Trabalho interdisciplinar; Organização e controle;
Comunicação verbal e escrita; Concentração;
Raciocínio lógico; Análise e síntese; Assertividade;
5. Atitudes:
Identidade com as atividades e vocação do MCB;
Alinhamento às diretrizes da gestão institucional; Pró - atividade;
Flexibilidade e adaptabilidade;
Respeito a diversidade social, econômica e público em geral;
Identificação:
Cargo: Analista de Pres e Pesquisa PL

Data: 07/2015

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Pres Pesq e Doc

1. Responsabilidades:
 Contribuir para a elaboração de normativas e manuais de procedimentos para as
atividades do setor;
 Contribuir para a elaboração de estudos que deem suporte para tomadas de
decisão da coordenação;
 Desenvolver pesquisa para exposições e elaboração de textos para catálogos;
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 Responder a demandas correlatas da Coordenação, e Diretoria Técnica e Conselho
de Orientação Cultural;
2. Formação:
Ensino superior completo nas áreas de Museologia, História, Arquivologia;
Desejável estar cursando pós graduação nas áreas de Museologia, História, Arquivologia
Desejável curso Técnico em Museologia, Conservação ou Arquivística;
Desejável fluência em inglês ou espanhol;
Conhecimentos em informática (Word, Excel, Power Point);
3. Experiências:
Mais de 3 anos de experiência, atuando em atividades de Gestão de Acervos
Museológicos, Arquivísticos ou Bibliográfico;
4. Habilidades:
Capacidade de relacionamento; Trabalho interdisciplinar;
Organização e controle;
Comunicação verbal e escrita; Concentração;
Raciocínio lógico; Análise e síntese; Assertividade;
5. Atitudes:
Identidade com as atividades e vocação do MCB;
Alinhamento às diretrizes da gestão institucional; Pró - atividade;
Flexibilidade e adaptabilidade;
Respeito a diversidade social, econômica e público em geral;
Identificação:
Cargo: Analista de Pres e Pesquisa Sr

Data: 07/2015

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Pres Pesq e Doc

1. Responsabilidades:
 Elaborar e desenvolver atividades técnicas de gestão dos acervos;
 Redigir relatórios e pareceres para as atividades do setor;
 Elaborar estudos que deem suporte para tomadas de decisão da coordenação;
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 Elaborar e apresentar com base em estudos alterações nas rotinas e
procedimentos adotados nas áreas, visando obter melhores resultados;
 Responder a demandas correlatas da Coordenação, e Diretoria Técnica e Conselho
de Orientação Cultural;
 Dominar todo processo de atuação da área e orienta tecnicamente os profissionais
com menos experiência.
2. Formação:
Ensino superior completo nas áreas de Museologia, História, Arquivologia;
Desejável pós graduação ou especialização nas áreas de Museologia, História,
Arquivologia;
Desejável curso Técnico em Museologia, Conservação ou Arquivística;
Desejável fluência em inglês ou espanhol;
Conhecimentos em informática (Word, Excel, Power Point);
3. Experiências:
No mínimo 4 anos de experiência, atuando em atividades de Gestão de Acervos
Museológicos, Arquivísticos ou Bibliográfico;
4. Habilidades:
Capacidade de relacionamento; Trabalho interdisciplinar;
Organização e controle;
Comunicação verbal e escrita; Concentração;
Raciocínio lógico; Análise e síntese;
Assertividade;
5. Atitudes:
Identidade com as atividades e vocação do MCB;
Alinhamento às diretrizes da gestão institucional;
Pró - atividade;
Flexibilidade e adaptabilidade;
Respeito a diversidade social, econômica e público em geral;
Identificação:
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Cargo: Bibliotecário
Diretoria: Técnica

Data: 03/2015
Departamento: Pres Pesq e Doc

Área: Fim

1. Responsabilidades:
 Sob a supervisão da gerenciado Núcleo de Pesquisa e Documentação do MCB:
 Cumprir e fazer cumprir o Regulamento de uso acervos arquivístico e bibliográfico;
 Controlar e organizar o acervo bibliográfico da instituição;
 Auxiliar no processo de implantação e gestão do acervo documental da instituição –
identificando as espécies documentais, classificando e descrevendo os documentos,
de acordo com as orientações do SAESP;
 Atender a pesquisadores, disponibilizando os acervos (bibliográfico e arquivístico) de
acordo com o Regulamento interno;
 Auxiliar na implementação de novos protocolos de gestão dos acervos (bibliográfico e
arquivístico);
 Sugerir ações que contribuam para o enriquecimento dos acervos e sua comunicação;
 Sugerir/ desenvolver e aplicar ações preventivas de conservação dos acervos
(bibliográfico e arquivístico);
 Zelar pela preservação, exercendo ações de higienização e conservação preventiva
dos acervos (bibliográfico e arquivístico);
 Elaborar pareceres e trabalhos de complexidade sobre os acervos (bibliográfico e
arquivístico), sempre que necessário;
 Participar de eventos, cursos, reuniões, sempre que convocado, visando ao
aprimoramento profissional de sua função;
 Desenvolver estudos e pesquisas visando a ampliação conhecimento sobre os
acervos;
 Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com as equipes;
 Manter-se atualizado a respeito das normas e instruções do SIsEB e SAESP e órgãos
correlatos;
 Exercer as demais atribuições decorrentes da função;
2. Formação:
Curso Superior em Biblioteconomia; Especialização em gestão de arquivo.
Registro do Conselho Regional de Biblioteconomia SP (CRB8)
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3. Experiências:
Experiência de no mínimo 1 ano nas áreas de biblioteca e arquivo;
Com ênfase para a salvaguarda e conservação dos acervos;
Conhecimento de informática (Word, Excell e Bancos de Dados).
Conhecimento em sistemas de bancos de dados para bibliotecas (Informa; Sophia, etc.)
Recomenda-se inglês.
4. Habilidades:
Capacidade de relacionamento; Trabalho interdisciplinar;
Organização e controle;
Comunicação verbal e escrita; Concentração;
Raciocínio lógico; Análise e síntese; Assertividade;
5. Atitudes:
Identidade com as atividades e vocação do MCB;
Alinhamento às diretrizes da gestão institucional;
Pró - atividade; Flexibilidade e adaptabilidade;
Respeito a diversidade social, econômica e público em geral;
Identificação:
Cargo: Coordenador Pres Pesq e Doc

Data: 07/2015

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Pres Pesq e Doc

1. Responsabilidades:
 Realizar a gestão dos acervos museológicos, arquivisticos e bibliográficos.;
 Coordenar as atividades desenvolvidas pela equipe, visando às boas práticas de
gestão museológica;
 Desenvolver as ações e metas estabelecidas dentro do Programa de Acervo no
Plano de Trabalho Anual;
 Elaborar e desenvolver atividades de ações de comunicação museológica, como
pesquisa para exposições e elaboração de textos para catálogos;
 Elaborar e desenvolver projetos que deem suporte para ações ligadas ao acervo;
 Responder e zelar pela conservação dos acervos da instituição;
 Promover e divulgar o museu por meio da participação de seminários e
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congressos, e trocar experiências com profissionais de outras instituições;

2. Formação:
Ensino superior completo nas áreas de Museologia, História, Arquivologia;
Cursando Pós graduação e/ou especialização nas áreas de Museologia, História,
Arquivologia;
Desejável curso Técnico em Museologia, Conservação ou Arquivística;
Desejável fluência em inglês e/ou espanhol;
Conhecimentos em informática (Word, Excel, Power Point);
3. Experiências:
No mínimo 5 anos de experiência, atuando em atividades de Gestão de Acervos
Museológicos, Arquivísticos ou Bibliográfico;
4. Habilidades:
Relacionamento Interpessoal; Trabalho em equipe;
Auto-suficiência; Análise e solução de problemas;
Poder de Argumentação e Negociação: Planejamento e controle;
Atenção Concentrada; Visão sistêmica;
5. Atitudes:
Identidade com as atividades e vocação do MCB
Respeito a diversidade social, econômica e público em geral
Espírito de equipe com foco em resultado
Identificar problemas e propor soluções
Respeito a diversidade social, econômica e público em geral;
Pró – Atividade e Flexibilidade
Identificação:
Cargo: Gerente Pres Pesq Doc e Museólogo

Data: 08/2018

Diretoria: Técnica

Área: Fim

Departamento: Pres Pesq e Doc
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1. Responsabilidades:
 Propõe, gerência e operacionaliza as ações ligadas ao Plano de Trabalho Anual do
Programa de Acervo;
 Implanta e operacionaliza estratégias de gestão dos acervos museológicos,
arquivisticos e bibliográficos;
 Gerencia o desenvolvimento de coleções e a respectiva patrimoniação dos bens
culturais nos órgãos competentes;
 Gerencia as atividades de conservação, preservação e divulgação dos acervos da
instituição;
 Coordena e organiza e exposições relacionadas ao acervo da instituição;
 Promove estudos e pesquisas sobre acervos da instituição;
 Define juntamente com o corpo diretivo, levando em consideração as boas práticas
museológicas, o espaço adequado para apresentação e guarda dos acervos da
instituição;
 Representa a instituição em assuntos específicos ligados a gestão do acervo, por
meio da participação em seminários, congressos e troca experiências com
profissionais de outras instituições;
 Detém amplo conhecimento sobre as políticas institucionais, podendo colaborar
com a Direção nas decisões estratégicas ligadas a gestão dos acervos;
 Representa o núcleo nas reuniões do Conselho de Orientação Cultural;
 Comprometer-se profissionalmente e legalmente na execução de suas atividades
como Museólogo, compatível com a sua qualificação legal, formação e princípios
do Código de Ética da profissão, visando garantir a qualidade dos serviços
prestados à sociedade.
2. Formação:
Ensino superior completo nas áreas de Museologia, História, Arquivologia;
Pós graduação nas áreas de Museologia, História, Arquivologia;
Desejável curso Técnico em Museologia, Conservação ou Arquivística;
Possuir registro no COREM 4ª Região– (Conselho Regional de Museologia)
Desejável fluência em inglês e/ou espanhol;
Conhecimentos em informática (Word, Excel, Power Point);
3. Experiências:
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No mínimo 6 anos de experiência na coordenação de equipes e gestão de acervos
museológicos e arquivisticos;
4. Habilidades:
Relacionamento Interpessoal e trabalho em equipe.
Análise e solução de problemas.
Poder de Argumentação e Negociação.
Planejamento, controle e atenção Concentrada.
Visão sistêmica.
5. Atitudes:
Identidade com as atividades e vocação do MCB
Respeito a diversidade social, econômica e público em geral
Espírito de equipe com foco em resultado
Identificar problemas e propor soluções
Pró – Atividade e Flexibilidade

DESCRIÇÃO DE CARGO – PROJETO APRENDIZ
Identificação:
Cargo: Aprendiz
Diretoria: Técnica

Data: 12/2016
Departamento: Projeto Aprendiz

Área: Fim

1. Responsabilidades:


Participar do programa de aprendizagem “Gestão, Atendimento e Serviços”,
parceria firmada entre o ESPRO e Empresa, atuando de acordo com a proposta
estabelecida para o programa.



Aprender e interagir com público visitante nos espaços expositivos na rotina do
museu, prestando informações de horário de funcionamento, colaborar
encaminhando os visitantes para os setores desejados, quando necessário prestar
atendimento preferencial a gestantes, idosos, deficientes físicos, entre outros.



Zelar pelo patrimônio material, devendo alertar o público quanto a regras de
comportamento dentro das salas expositivas.



Compreender os processos de funcionamento do museu adotando uma postara
acolhedora, sustentável, ética e cidadã, a fim de facilitar o fluxo de visitantes.
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2. Formação:
Cursando ou Concluído Ensino Médio.
3. Experiências:
Sem Experiência.
4. Habilidades:
Dinâmico.
5. Atitudes:
Pró Ativo e responsável.

DESCRIÇÃO DE CARGO – RECURSOS HUMANOS
Identificação:
Cargo: Assistente de Recursos Humanos JR

Data: 10/2014

Diretoria: Administrativa Financeira

Área: Meio

Departamento: RH

1. Responsabilidades:
 Auxiliar nos procedimentos na área de recursos humanos.
 Auxiliar no recrutamento, seleção de pessoal e integração.
 Ficha de abertura de vaga, inclusão nos sites de divulgações.
 Acompanhamento do recebimento de currículos, agendamento de entrevistas,
reserva da sala de reunião.
 Contatar os candidatos para informar a posição do processo seletivo.
 Contatar o aprovado para passar todo o processo de contratação.
 Realizar o processo de admissão - incluindo ficha de movimentação, exames
médicos, carteiras de trabalho, aquisição de benefícios complementares, abertura
de conta, recebimento e conferência da documentação.
 Inclusão de novos funcionários no convênio Saúde/Odontológico.
 Inclusão de novos funcionários no sistema de ponto.
 Realizar o fechamento de banco de horas com justificativas e abonos.
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 Informar aos coordenadores e diretoria a posição do banco de horas.
 Auxiliar no fechamento e processo da folha de pagamento.
 Organizar e conferir os impostos em geral relacionados à folha de pagamento,
férias, rescisões.
 Fechar o pedido dos benefícios de vale transporte / vale Refeição ou vale
alimentação todos os meses.
 Orientação aos funcionários, sempre que necessário sobre a segunda via e
funcionabilidade de cartões de VT, VR/VA.
 Controle de freqüência dos funcionários.
 Realizar todo o processo de demissão - incluindo ficha de movimentação, exames
médicos, carteiras de trabalho, cancelamentos de benefícios, cancelamento de
convênio médico Saúde, recebimento e conferência da documentação.
 Montar todo o processo para homologação, incluindo agendamentos e homologar.
 Realizar o controle de RPA, receber todos os documentos necessário para o
processo ser entregue ao financeiro, incluindo emissão RPA / conversão / CCM /
GPS / IR / Isenção de INSS.
 Efetuar todo processo de rateios, O.P´s e RC´s relacionadas ao RH.
 Arquivar e manter organizado os documentos do RH.
 Efetuar outras atividades correlatas a critério da liderança.
 Fazer a interface com o escritório contábil conforme as necessidades do
departamento.
2. Formação:
Cursando ou Formado em Gestão de Recursos Humanos ou Afins.
3. Experiências:
Mínima de um ano no cargo de assistente.
4. Habilidades:
Dinâmico, organizado, trabalho em equipe.
5. Atitudes:
Pró Ativo e responsável.

Atualizado em 27/06/2019

Identificação:
Cargo: Assistente de Recursos Humanos PL

Data: 10/2014

Diretoria: Administrativa Financeira

Área: Meio

Departamento: RH

1. Responsabilidades:
 Auxiliar nos procedimentos na área de recursos humanos.
 Auxiliar no recrutamento, seleção de pessoal e integração.
 Ficha de abertura de vaga, inclusão nos sites de divulgações.
 Acompanhamento do recebimento de currículos, agendamento de entrevistas,
reserva da sala de reunião.
 Contatar os candidatos para informar a posição do processo seletivo.
 Contatar o aprovado para passar todo o processo de contratação.
 Realizar o processo de admissão - incluindo ficha de movimentação, exames
médicos, carteiras de trabalho, aquisição de benefícios complementares, abertura
de conta, recebimento e conferência da documentação.
 Inclusão de novos funcionários no convênio Saúde/Odontológico.
 Inclusão de novos funcionários no sistema de ponto.
 Realizar o fechamento de banco de horas com justificativas e abonos.
 Informar aos coordenadores e diretoria a posição do banco de horas.
 Auxiliar no fechamento e processo da folha de pagamento.
 Organizar e conferir os impostos em geral relacionados à folha de pagamento,
férias, rescisões.
 Fechar o pedido dos benefícios de vale transporte / vale Refeição ou vale
alimentação todos os meses.
 Orientação aos funcionários, sempre que necessário sobre a segunda via e
funcionabilidade de cartões de VT, VR/VA.
 Controle de freqüência dos funcionários.
 Realizar todo o processo de demissão - incluindo ficha de movimentação, exames
médicos, carteiras de trabalho, cancelamentos de benefícios, cancelamento de
convênio médico Saúde, recebimento e conferência da documentação.
 Montar todo o processo para homologação, incluindo agendamentos e homologar.
 Realizar o controle de RPA, receber todos os documentos necessário para o
processo ser entregue ao financeiro, incluindo emissão RPA / conversão / CCM /
GPS / IR / Isenção de INSS.
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 Efetuar todo processo de rateios, O.P´s e RC´s relacionadas ao RH.
 Arquivar e manter organizado os documentos do RH.
 Efetuar outras atividades correlatas a critério da liderança.
 Fazer a interface com o escritório contábil conforme as necessidades do
departamento.
2. Formação:
Cursando ou Formado em Gestão de Recursos Humanos ou Afins.
3. Experiências:
Mínima de dois anos no cargo de assistente.
4. Habilidades:
Dinâmico, organizado, trabalho em equipe.
5. Atitudes:
Pró Ativo e responsável.
Identificação:
Cargo: Assistente de Recursos Humanos SR

Data: 10/2014

Diretoria: Administrativa Financeira

Área: Meio

Departamento: RH

1. Responsabilidades:
 Auxiliar nos procedimentos na área de recursos humanos.
 Auxiliar no recrutamento, seleção de pessoal e integração.
 Ficha de abertura de vaga, inclusão nos sites de divulgações.
 Acompanhamento do recebimento de currículos, agendamento de entrevistas,
reserva da sala de reunião.
 Contatar os candidatos para informar a posição do processo seletivo.
 Contatar o aprovado para passar todo o processo de contratação.
 Realizar o processo de admissão - incluindo ficha de movimentação, exames
médicos, carteiras de trabalho, aquisição de benefícios complementares, abertura
de conta, recebimento e conferência da documentação.
 Inclusão de novos funcionários no convênio Saúde/Odontológico.
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 Inclusão de novos funcionários no sistema de ponto.
 Realizar o fechamento de banco de horas com justificativas e abonos.
 Informar aos coordenadores e diretoria a posição do banco de horas.
 Auxiliar no fechamento e processo da folha de pagamento.
 Organizar e conferir os impostos em geral relacionados à folha de pagamento,
férias, rescisões.
 Fechar o pedido dos benefícios de vale transporte / vale Refeição ou vale
alimentação todos os meses.
 Orientação aos funcionários, sempre que necessário sobre a segunda via e
funcionabilidade de cartões de VT, VR/VA.
 Controle de freqüência dos funcionários.
 Realizar todo o processo de demissão - incluindo ficha de movimentação, exames
médicos, carteiras de trabalho, cancelamentos de benefícios, cancelamento de
convênio médico Saúde, recebimento e conferência da documentação.
 Montar todo o processo para homologação, incluindo agendamentos e homologar.
 Realizar o controle de RPA, receber todos os documentos necessário para o
processo ser entregue ao financeiro, incluindo emissão RPA / conversão / CCM /
GPS / IR / Isenção de INSS.
 Efetuar todo processo de rateios, O.P´s e RC´s relacionadas ao RH.
 Arquivar e manter organizado os documentos do RH.
 Efetuar outras atividades correlatas a critério da liderança.
 Fazer a interface com o escritório contábil conforme as necessidades do
departamento.
2. Formação:
Cursando ou Formado em Gestão de Recursos Humanos ou Afins.
3. Experiências:
Mínima de três anos no cargo de assistente.
4. Habilidades:
Dinâmico, organizado, trabalho em equipe.

Atualizado em 27/06/2019

5. Atitudes:
Pró Ativo e responsável.
Identificação:
Cargo: Analista de Recursos Humanos JR
Diretoria: Administrativa Financeira

Data: 10/2014
Departamento: RH

Área: Meio

1. Responsabilidades:
 Auxiliar nos procedimentos na área de recursos humanos.
 Auxiliar no recrutamento, seleção de pessoal e integração.
 Ficha de abertura de vaga, inclusão nos sites de divulgações.
 Acompanhamento do recebimento de currículos, agendamento de entrevistas,
reserva da sala de reunião.
 Contatar os candidatos para informar a posição do processo seletivo.
 Contatar o aprovado para passar todo o processo de contratação.
 Realizar o processo de admissão - incluindo ficha de movimentação, exames
médicos, carteiras de trabalho, aquisição de benefícios complementares, abertura
de conta, recebimento e conferência da documentação.
 Inclusão de novos funcionários no convênio Saúde/Odontológico.
 Inclusão de novos funcionários no sistema de ponto.
 Realizar o fechamento de banco de horas com justificativas e abonos.
 Informar aos coordenadores e diretoria a posição do banco de horas.
 Auxiliar no fechamento e processo da folha de pagamento.
 Organizar e conferir os impostos em geral relacionados à folha de pagamento,
férias, rescisões.
 Fechar o pedido dos benefícios de vale transporte / vale Refeição ou vale
alimentação todos os meses.
 Orientação aos funcionários, sempre que necessário sobre a segunda via e
funcionabilidade de cartões de VT, VR/VA.
 Controle de freqüência dos funcionários.
 Realizar todo o processo de demissão - incluindo ficha de movimentação, exames
médicos, carteiras de trabalho, cancelamentos de benefícios, cancelamento de
convênio médico Saúde, recebimento e conferência da documentação.
 Montar todo o processo para homologação, incluindo agendamentos e homologar.
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 Realizar o controle de RPA, receber todos os documentos necessário para o
processo ser entregue ao financeiro, incluindo emissão RPA / conversão / CCM /
GPS / IR / Isenção de INSS.
 Efetuar todo processo de rateios, O.P´s e RC´s relacionadas ao RH.
 Arquivar e manter organizado os documentos do RH.
 Efetuar outras atividades correlatas a critério da liderança.
 Fazer a interface com o escritório contábil conforme as necessidades do
departamento.

2. Formação:
Cursando ou Formado em Gestão de Recursos Humanos ou Afins.
3. Experiências:
Mínima de um ano no cargo de analista.
4. Habilidades:
Dinâmico, organizado, trabalho em equipe.
5. Atitudes:
Pró Ativo e responsável.
Identificação:
Cargo: Analista de Recursos Humanos PL
Diretoria: Administrativa Financeira

Data: 10/2014
Departamento: RH

Área: Meio

1. Responsabilidades:
 Auxiliar nos procedimentos na área de recursos humanos.
 Auxiliar no recrutamento, seleção de pessoal e integração.
 Ficha de abertura de vaga, inclusão nos sites de divulgações.
 Acompanhamento do recebimento de currículos, agendamento de entrevistas,
reserva da sala de reunião.
 Contatar os candidatos para informar a posição do processo seletivo.
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 Contatar o aprovado para passar todo o processo de contratação.
 Realizar o processo de admissão - incluindo ficha de movimentação, exames
médicos, carteiras de trabalho, aquisição de benefícios complementares, abertura
de conta, recebimento e conferência da documentação.
 Inclusão de novos funcionários no convênio Saúde/Odontológico.
 Inclusão de novos funcionários no sistema de ponto.
 Realizar o fechamento de banco de horas com justificativas e abonos.
 Informar aos coordenadores e diretoria a posição do banco de horas.
 Auxiliar no fechamento e processo da folha de pagamento.
 Organizar e conferir os impostos em geral relacionados à folha de pagamento,
férias, rescisões.
 Fechar o pedido dos benefícios de vale transporte / vale Refeição ou vale
alimentação todos os meses.
 Orientação aos funcionários, sempre que necessário sobre a segunda via e
funcionabilidade de cartões de VT, VR/VA.
 Controle de freqüência dos funcionários.
 Realizar todo o processo de demissão - incluindo ficha de movimentação, exames
médicos, carteiras de trabalho, cancelamentos de benefícios, cancelamento de
convênio médico Saúde, recebimento e conferência da documentação.
 Montar todo o processo para homologação, incluindo agendamentos e homologar.
 Realizar o controle de RPA, receber todos os documentos necessário para o
processo ser entregue ao financeiro, incluindo emissão RPA / conversão / CCM /
GPS / IR / Isenção de INSS.
 Efetuar todo processo de rateios, O.P´s e RC´s relacionadas ao RH.
 Arquivar e manter organizado os documentos do RH.
 Efetuar outras atividades correlatas a critério da liderança.
 Fazer a interface com o escritório contábil conforme as necessidades do
departamento.
2. Formação:
Formado em Gestão de Recursos Humanos ou Afins.

3. Experiências:
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Mínima de dois anos no cargo de analista.
4. Habilidades:
Dinâmico, organizado, trabalho em equipe.
5. Atitudes:
Pró Ativo e responsável.
Identificação:
Cargo: Analista de Recursos Humanos Sr
Diretoria: Administrativa Financeira

Data: 10/2014
Departamento: RH

Área: Meio

1. Responsabilidades:
 Auxiliar nos procedimentos na área de recursos humanos.
 Auxiliar no recrutamento, seleção de pessoal e integração.
 Ficha de abertura de vaga, inclusão nos sites de divulgações.
 Acompanhamento do recebimento de currículos, agendamento de entrevistas,
reserva da sala de reunião.
 Contatar os candidatos para informar a posição do processo seletivo.
 Contatar o aprovado para passar todo o processo de contratação.
 Realizar o processo de admissão - incluindo ficha de movimentação, exames
médicos, carteiras de trabalho, aquisição de benefícios complementares, abertura
de conta, recebimento e conferência da documentação.
 Inclusão de novos funcionários no convênio Saúde/Odontológico.
 Inclusão de novos funcionários no sistema de ponto.
 Realizar o fechamento de banco de horas com justificativas e abonos.
 Informar aos coordenadores e diretoria a posição do banco de horas.
 Auxiliar no fechamento e processo da folha de pagamento.
 Organizar e conferir os impostos em geral relacionados à folha de pagamento,
férias, rescisões.
 Fechar o pedido dos benefícios de vale transporte / vale Refeição ou vale
alimentação todos os meses.
 Orientação aos funcionários, sempre que necessário sobre a segunda via e
funcionabilidade de cartões de VT, VR/VA.
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 Controle de freqüência dos funcionários.
 Realizar todo o processo de demissão - incluindo ficha de movimentação, exames
médicos, carteiras de trabalho, cancelamentos de benefícios, cancelamento de
convênio médico Saúde, recebimento e conferência da documentação.
 Montar todo o processo para homologação, incluindo agendamentos e homologar.
 Realizar o controle de RPA, receber todos os documentos necessário para o
processo ser entregue ao financeiro, incluindo emissão RPA / conversão / CCM /
GPS / IR / Isenção de INSS.
 Efetuar todo processo de rateios, O.P´s e RC´s relacionadas ao RH.
 Arquivar e manter organizado os documentos do RH.
 Efetuar outras atividades correlatas a critério da liderança.
 Fazer a interface com o escritório contábil conforme as necessidades do
departamento.
2. Formação:
Formado em Gestão de Recursos Humanos ou Afins.
3. Experiências:
Mínima de três anos no cargo de analista.
4. Habilidades:
Dinâmico, organizado, trabalho em equipe.
5. Atitudes:
Pró Ativo e responsável.

Identificação:
Cargo: Coordenador Recursos Humanos
Diretoria: Administrativa Financeira

Data: 10/2014
Departamento: RH

Área: Meio

1. Responsabilidades:
 Gestão e coordenação na área e Recursos Humanos.
 Coordenação, planejamento e controle das atividades e processos.
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 Recrutamento, seleção de pessoal e integração.
 Realizar todo o processo de Admissão e Demissão.
 Fechamento e conferência da folhas de pagamento (simples, centro de custo e
departamento), 13o. salário e Autônomos.
 Acompanhar Afastamentos.
 Conferência de impostos FGTS, INSS, DARF IR/PIS, CAGED e contribuições.
 Conferência e liberação de pagamentos bancários: Folha de pagamento, rescisão,
férias e benefícios VT, VR, VA, AM.
 Elaborar e acompanhar as Políticas internas.
 Elaborar relatórios mensais, trimestrais e anuais.
 Conferência de obrigações anuais RAIS e Informes de Rendimentos
 Homologações, Conciliações, Audiências Trabalhistas, Fiscalização Trabalhista,
Auditorias.
 Acompanhar a Legislação Trabalhista, Encargos Trabalhistas, Convenções
Coletivas / Dissídios.
 Fazer a interface com o escritório contábil conforme as necessidades do
departamento.
2. Formação:
Graduação Administração de Recursos Humanos, Psicologia ou afins.
3. Experiências:
Mínima de dois anos com cargo de coordenação.
4. Habilidades:
Liderança, visão estratégica, trabalho em equipe, organização.=
5. Atitudes:
Pró Ativo, responsável, Flexibilidade;
Identificar problemas e propor soluções.

DESCRIÇÃO DE CARGO – TI
Identificação:
Cargo: Auxiliar de Suporte Técnico TI PL
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Data: 07/2016

Diretoria: Administrativo

Departamento: TI

Área: Meio

1. Responsabilidades:
 Fazer a interface com a empresa de suporte de TI.
 Instalar Softwares e Hardwares
 Ter domínio na instalação do Office e Windows
 Ter conhecimento em Administração do Windows Server.
 Realizar Backup´s dos usuários e servidores.
 Administrar inventários, de softwares e hardwares
 Criar procedimentos internos e acompanhar a visita de terceiros.
 Elaborar orçamentos para todas as compras relacionadas a TI e telefonia.
 Apoio na gestão de patrimônio.
2. Formação:
Cursando Superior.
3. Experiências:
Experiência de dois anos em suporte técnico de TI.
Conhecimento em sistemas de câmeras e telefonia será um diferencial.
4. Habilidades:
Dinâmico, organizado, trabalho em equipe.
5. Atitudes:
Pró Ativo e responsável.

Atualizado em 27/06/2019

