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TERMO DE REFERÊNCIA Nº 05/2021 PARA CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA FÍSICA 

ASSISTENTE DE MUSEOLOGIA 
 

1. PROJETO 
Gestão do Museu de Arte do Rio de Janeiro - MAR 
 
 

2. ENQUADRAMENTO 
   
2.1 RESULTADOS 

Resultado 6.1 – Implementação do plano de gerenciamento de riscos ao patrimônio 
museológico, bibliográfico e arquivístico assegurados na instituição. 
 
ATIVIDADES 
Atividade 6.1.1 – Analisar as condições do MAR quanto à salvaguarda da memória, 
acervos, reserva técnica, equipamentos e bens musealizados. 
 

3. JUSTIFICATIVA 

Desde 2003, novos marcos conceituais e práticas foram estabelecidos para 
a gestão da cultura brasileira. Podemos afirmar que trabalhamos com um conceito 
ampliado de cultura, ultrapassando a ênfase nas artes consolidadas e definindo-a 
como fenômeno social e humano de múltiplos sentidos, como manifestações que 
têm força simbólica e reconhecimento nas sociedades. 

Dentro deste novo panorama, os museus vêm ganhando renovada 
importância na vida cultural e social brasileira, como processos socioculturais 
colocados a serviço da democracia, da sociedade e como uma ferramenta de 
desenvolvimento social. Longe de ser apenas lugares onde se guardam coisas 
antigas, os museus brasileiros, na sua diversidade, são agentes que interrelacionam 
múltiplas políticas, estéticas, formas de fazer, de saber, de conhecer – reveladoras 
das várias facetas do inesgotável repertório da cultura brasileira. 

Fazem parte desse universo os museus públicos, privados e mistos; museus 
de arte e de ciência; museus de empresas e de comunidades populares; museus 
federais, estaduais e municipais; museus que cabem numa pequena sala e museus 
de grandes territórios; museus clássicos e ecomuseus; museus com uma única sede 
e museus com sedes múltiplas; museus que são palácios e museus que são 
palafitas. Museus dialogam com o passado e com o presente - mas também são 
fundamentais na criação de futuros, na propagação de grandes novidades. 

Nos últimos anos, o campo museal brasileiro fortaleceu-se de forma histórica 
com a ampliação conceitual do fazer museológico e a consolidação de uma 
legislação própria, inédita na história do país. Partindo do marco legal da Política 
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Nacional de Museus (PNM) e suas premissas, bases teóricas e práticas foram 
criadas, possibilitando a construção do Sistema Brasileiro de Museus (SBM), do 
Cadastro Nacional de Museus (CNM), que simboliza não um marco final, mas o 
início de uma nova era para a cultura brasileira. Além dessas ações, em 2014, a Lei 
nº 13.018 institui a Política Nacional de Cultura Viva, considerada uma ação 
histórica no âmbito das conquistas das políticas culturais, tem como um dos seus 
principais objetivos garantir o reconhecimento e apoio às atividades e processos 
culturais já desenvolvidos, por meio do estímulo da participação social , da 
colaboração e gestão compartilhada de políticas públicas no campo cultural, bem 
como de explorar as potencialidades da cultura como eixo transversal do 
desenvolvimento social e econômico sustentável.  

Em 2009, cria-se o Instituto Brasileiro de Museus, uma autarquia vinculada 
ao Ministério da Cultura (MinC), órgão, na época, gestor da Política Nacional de 
Museus. O Ibram tem como um dos seus principais objetivos, a promoção de 
programas e projetos voltados à organização, gestão e desenvolvimento dos 
museus e as ações por eles implementadas. O Ibram é ainda, responsável pela 
administração direta de 30 museus que estão instalados em 08 (oito) estados da 
federação, apesar da Política Nacional de Museus ter uma abrangência para mais 
de 3.700 instituições museológicas brasileiras. 

Nas últimas cinco décadas, o campo museal vem sendo marcado por 
significativas readequações quanto a reflexão do conceito de museu e suas práticas, 
bem como da sua função social e educativa acerca dos contextos históricos e 
políticos demandados pela sociedade. 

O plano de trabalho está de acordo com a definição de que museus são uma 
“Instituição permanente sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu 
desenvolvimento, aberta ao público e que adquire, conserva, investiga, difunde e 
expõe os testemunhos materiais do homem e de seu entorno, para educação e 
deleite da sociedade”. 

O Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), define museu de acordo com a Lei 
n° 11.904 de 14 de janeiro de 2009, que instituiu o Estatuto de Museus: Art. 1º 
Consideram-se museus, para os efeitos desta Lei, as instituições sem fins lucrativos 
que conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem, para fins de 
preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e 
coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra 
natureza cultural, abertas ao público, a serviço da sociedade e de seu 
desenvolvimento. 

Enquadram-se nesta Lei as instituições e os processos museológicos 
voltados para o trabalho com o patrimônio cultural e o território visando ao 
desenvolvimento cultural e socioeconômico e à participação das comunidades. 

Art. 2º São princípios fundamentais dos museus: 

I – a valorização da dignidade humana; 
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II – a promoção da cidadania; 

III – o cumprimento da função social; 

IV – a valorização e preservação do patrimônio cultural e ambiental; 

V – a universalidade do acesso, o respeito e a valorização à diversidade cultural; 

VI – o intercâmbio institucional. 

Conclui-se que, para boa realização dessas atividades, compreendendo nisto 
a guarda e conservação do acervo de obras do MAR, mostra-se necessária a 
contratação de mais um profissional júnior para a área de museologia.  

4. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 
 

O presente termo destina-se à contratação de assistente de museologia  para 
atuar na área de guarda e conservação das obras do Museu de Arte do Rio - MAR.  
 
 

5. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS 
 

5.1 Especificação  
 

a) Acompanhar o registro do patrimônio da coleção do MAR, administrando 
processos de aquisição e baixa de acervo; 

b) Elaborar o inventário e a catalogação da coleção do MAR, atualizando 
constantemente as bases de dados e buscando manter-se atualizada das 
normativas e boas práticas estabelecidas pelo IBRAM, CIDOC, Unesco, etc.; 

c) Auxiliar no gerenciamento da reserva técnica, garantindo a aplicação dos 
protocolos necessários para a conservação da Coleção MAR; 

d) Auxiliar no processo de empréstimo de obras da Coleção MAR, bem como 
solicitar e acompanhar a documentação necessária levando em conta os 
procedimentos determinados pela Direção Cultural e pela Secretaria 
Municipal de Cultura; 

e) Executar a rotina de higienização do acervo, em área de exposição e guarda 
permanente na reserva técnica ou quando solicitado pela Gerência de 
Museologia; 

f) Auxiliar no desenvolvimento e elaboração de embalagem de 
acondicionamento de obras do acervo, visando a sua segurança, 
preservação, proteção e acessibilidade; 

g) Auxiliar no estabelecimento dos índices climatológicos ideais para a guarda 
do acervo e pavilhão expositivo, verificando e registrando as variações de 
umidade e temperatura dos locais; 
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h) Controlar e fiscalizar as condições de transporte e embalagem, 
armazenagem, montagem e acondicionamento das obras no Museu, 
aplicando (e constantemente revendo) os procedimentos de segurança 
previsto no plano museológico; 

i) Auxiliar e acompanhar integralmente os processos de recepção, devolução 
e empréstimo de obras, acompanhar couriers de instituições parceiras e 
coleções particulares, realizando laudos técnicos de conservação de todas 
as peças expostas, garantindo a aplicação dos protocolos de Conservação 
Preventiva; 

j) Acompanhar como courier das obras da Coleção MAR que forem 
demandadas para empréstimo por instituições museológicas nacionais e 
internacionais, quando solicitado pela Gerência de Museologia; 

k) Acompanhar a montagem das obras da Coleção e emprestadas ao Museu 
definindo e garantindo a aplicação dos protocolos de segurança e 
conservação no manuseio das obras de arte; 

l) Desenvolver e acompanhar todo o processo de documentação museológica 
para elaboração das Propostas de Doação, entrando em contato com 
doadores, galerias de arte e afins para retificar informações e garantir a 
legalidade da propriedade de uma doação para o Museu de Arte do rio e 
Secretaria Municipal de Cultura. 
 
 

 
 

6. REQUISITOS MÍNIMOS DE QUALIFICAÇÃO 
 

A.Formação Acadêmica 
 
A.1 Formação acadêmica 
 
Curso superior em museologia reconhecido pelo MEC.  
 
B.Exigências Específicas 
 
B.1 Exigências específicas 
 
  Experiência profissional, de no mínimo 1 ano, em atividades ligadas ao 
gerenciamento do acervo como elaboração de documentação museológica, 
práticas de conservação preventiva e organização de reserva técnica. Também 
experiência em montagem de exposições, manuseio de obras, elaboração de 
laudos de conservação e trabalhos como courier. 

 
  Incentivamos a candidatura de mulheres, pessoas negras, pessoas com 
deficiência, LGBTQIA+ e pessoas que se identifiquem com outros grupos 
minoritários. 
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7. VALOR  
 
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por mês.  
 
 
9. LOCAL DE REALIZAÇÃO 
 
 Rio de Janeiro- RJ 
 
10. QUANTIDADE DE VAGAS 
 
1 VAGA  
 
 
11. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 
 

A contratação será efetuada mediante processo seletivo composta de 3 (três) 
etapas. A primeira etapa analisará se os (as) candidatos (as) atendem aos 
“Requisitos Mínimos de Qualificação” indicados no item “6” e terá caráter 
eliminatório. A segunda etapa analisará o grau de atendimento dos (as) candidatos 
(as) em relação aos “análise curricular de caráter classificatório e eliminatório” 
indicados abaixo, e terá caráter classificatório, observando os critérios de pontuação 
correlacionados. A terceira etapa consistirá de “Entrevista”.  

 
● Não serão consideradas candidaturas submetidas fora do prazo 

previsto, incompletas ou mal identificadas. 

● A comissão de especialistas da OEI realizará a classificação e 
seleção dos candidatos que serão habilitados para etapa de 
entrevistas; realizará a entrevista, que ocorrerá por telefone ou 
presenciais; responderá aos questionamentos do Processo 
Seletivo; e preencherá todos os formulários referentes à seleção. 

● O (a) candidato (a) que obtiver a maior nota, na soma dos pontos 
obtidos será pré-selecionado (a) para os serviços ora ofertados. 

● Em caso de empate na classificação final, os critérios de desempate 
obedecerão a seguinte ordem: a) a maior da nota da “Entrevista”; b) 
maior idade da/o candidata/o. 

 
O (a) candidato (a) pré-selecionado (a) será convocado (a) a apresentar à OEI 

para comprovação de sua habilitação profissional, documentos pessoais e 
declarações exigidas pela legislação. Caso o (a) candidato (a) não apresente estes 
documentos satisfatoriamente ou no prazo indicado pela OEI, ou apresente 
restrições, de caráter legal ou não, que comprometam o desenvolvimento dos 
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serviços, ele (a) será desclassificado (a) e o (a) segundo (a) colocado (a) será então 
convocado (a). 
 

 
 

11.1 Análise curricular de caráter classificatório e eliminatório 

A avaliação de experiência profissional observará os seguintes critérios: 
 
 PONTUAÇÃO 

 
   Experiência profissional, de no mínimo 1 ano, em atividades 

ligadas ao gerenciamento do acervo como elaboração de 
documentação museológica, práticas de conservação 
preventiva e organização de reserva técnica. Também 
experiência em montagem de exposições, manuseio de 
obras, elaboração de laudos de conservação e trabalhos 
como courier. 

 
 

   Acrescenta-se 10 pontos por ano excedente, máximo 50 
pontos. 

 
 

50 pontos 

Pontuação Máxima 50 pontos 
 

 
 
11.2 Entrevista de caráter classificatório 

 
A entrevista valerá 50 (cinquenta) pontos, os quais serão somados aos pontos 

obtidos pelo candidato na fase de pontuação do currículo. Esta entrevista avaliará 
o domínio pelo candidato nas atividades previstas no edital, assim como sua 
desenvoltura na articulação de temas e ideias relativos ao objeto desse Termo de 
Referência. 

 
 
 

 
 PONTUAÇÃO  

Domínio sobre os termos teóricos conceituais da Museologia, 
Patrimônio, Cultura e Bens culturais, Documentação de 

25 pontos 
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acervos e terminologia, Conservação Preventiva e 
Preservação. 

Consistência na argumentação, organização, coesão, 
articulação e clareza na exposição de ideias. 25 pontos 

Pontuação Máxima 50 pontos 
 
 
 
 
 

12. BENEFÍCIOS 
 

 
- Auxílio Refeição;  
- Plano de Saúde; 
- Vale Transporte; 
- Seguro de Vida. 
 
 
 


