
 

MUSEU DA INCONFIDÊNCIA/IBRAM 

 

SELEÇÃO 

ESTAGIÁRIO DO EDUCATIVO 

 

 

Estágio remunerado 

Discente: Nível Superior  

Vagas : 01 (uma) Vaga 

Setor de atividades: Educativo  

Período: 6 horas diárias – 30 horas por semana 

Valor da bolsa: R$520,00 + auxílio transporte de R$132,00 = R$ 652,00  

Vigência do contrato: 12 meses 

Coordenação do estágio/MDINC: Margareth Monteiro (Diretora Substituta)   

Local de trabalho: Casa do Pilar, Museu da Inconfidência e anexos  

Rua do Pilar e Praça Tiradentes, em Ouro Preto, Minas Gerais 

Início do estágio: 02/12/2019 

Site: www.museudainconfidencia.gov.br 

Facebook: https://www.facebook.com/museudainconfidencia/ 

Contato: mdinc@museus.gov.br e maria.monteiro@museus.gov.br 

 

 

REQUISITOS  

- Ser graduando e estar devidamente matriculado no Curso de Museologia a partir do 

4˚ período; 

- Possuir boa capacidade de comunicação oral e escrita, além de apresentar facilidade 

de interação e de trabalho em equipe; 

- Possuir boa capacidade em lidar com o público, principalmente em idade escolar;  

- Ter conhecimento dos princípios, diretrizes e objetivos estabelecidos pela Política 

Nacional de Educação Museal – PNEM; 

- Ter conhecimento dos princípios, diretrizes e objetivos estabelecidos pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96; 
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- Conhecimento de trabalho em programas como Word, Excel e Photoshop (ou similar 

de edição de imagens); 

- Noções de inglês. 

 

Obs: Haverá prova escrita e entrevista conforme estipulado em cronograma abaixo. 

 

CRONOGRAMA 

Inscrições (Currículo e comprovantes 
digitalizados via e-mail com o título – 
SELEÇÃO DE ESTÁGIO DO 
EDUCATIVO/MDINC e nome do candidato 
para: mdinc@museus.gov.br com cópia 
para maria.monteiro@museus.gov.br   

10 a 15/10/2019 (das 08h do dia 10/10 às 
23h do dia 15/10/2019 – apenas via e-
mail institucional do Museu da 
Inconfidência) 

Divulgação de locais e horários de prova 
escrita (2hs) e entrevista 

16/10/2019 (quarta-feira) 

Prova escrita e entrevista 17/10/2019 (quinta-feira) 

Resultado 22/10/2019 (terça-feira) 

Assinatura de contrato entre MDINC e 
Instituição de Ensino (Universidade) 

Novembro/2019 

 

Início do estágio 

 

02/12/2019 

 

ATENÇÃO: A divulgação referente à seleção de estágio será feita principalmente através das 

mídias sociais do Museu da Inconfidência. Qualquer dúvida, entrar em contato pelo telefone 

(31)3551-1121 ou e-mail mdinc@museus.gov.br. 

  
ATRIBUIÇÕES DO ESTÁGIO 
- Atendimento às demandas da área pedagógica localizada na Casa do Pilar – Nº 76 (Anexo III), 
extensível aos distintos espaços físicos da sede (Anexos I, II), interior do Museu da 
Inconfidência e às ações externas de projetos parceiros do MDINC. 
- Assistência nos processos de elaboração de projetos pedagógicos; 
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CONTRATAÇÃO – DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

Para fins de elaboração do Termo de Compromisso de Estágio TCE entre o Concedente 
Instituto Brasileiro de Museus / Museu da Inconfidência e o Estudante. 
 
Dados: 

- Declaração da Universidade comprovando estar devidamente matriculado; 
- Número de telefone residencial e/ou celular; 
- E-mail; 
- Cópia do CPF; 
- Cópia da carteira de Identidade (RG); 
- Cópia do comprovante de residência; 
- Cópia do título de eleitor (caso tenha ou complete 18 anos no ano de início do estágio); 
- Cópia do comprovante de alistamento militar (caso tenha ou complete 18 anos no ano de 
início do estágio); 
- Cópia dos dados bancários (conta CORRENTE no nome do estagiário); 
 


