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ANEXO I (RES. CONJ. N.º 002/2006 - SETI/SEAP)    

Ficha de Perfil Profissiográfico do Cargo de Agente Universitário - IEES 
FUNÇÃO: MUSEÓLOGO 

Código da Função: 1040 Carga horária: 40 horas semanais 
CBO: 261310 Jornada: 8 horas diárias 

ESCOLARIDADE EXIGIDA 
Graduação em Museologia com Especialização na área, fixado na forma da Lei Estadual  

Nº 15.050 de 12/04/2006. 
Descrição sumária das tarefas 

Elaborar projetos de museus e exposições, organizar e conservar acervos museológicos 
públicos. Dão acesso à informação. Preparar ações educativas e/ou culturais, orientar 
implantação das atividades técnicas. Participar da política de criação e implantação de 
museus. 

Descrição detalhada das tarefas que compõem a Função 
1. Elaborar projetos, estratégias de desenvolvimento e organizar museus e 

exposições.  
2. Determinar conceitos e metodologias de museus e exposições, realizar pesquisas e 

selecionar documentos relativos ao tema e acervo para a produção de exposições.   
3. Contatar Instituições e/ou colecionadores para empréstimos e Instituições para 

sediar exposições.  
4. Providenciar o tombamento, inventário e avaliação financeira dos acervos, 

administrar processos de aquisição e baixa do acervo. 
5. Gerenciar a reserva técnica e o empréstimo de acervo. 
6. Dar acesso à informação, atender visitantes, atualizar banco de dados e/ou 

sistemas de inclusão e recuperação de informação, fiscalizar a aplicação de 
legislação de direitos autorais e a reprodução e divulgação de imagens.  

7. Diagnosticar o estado de conservação do acervo e supervisionar trabalhos de 
restauração. 

8. Controlar as condições de transporte, embalagem, armazenagem e 
acondicionamento e estabelecer procedimentos de segurança. 

9. Planejar e preparar ações educativas e/ou culturais e visitas técnicas, organizar 
monitorias, ministrar cursos e palestras.   

10. Participar de equipes interdisciplinares e multiprofissionais nas atividades em 
conjunto. 

11. Participar de programa de treinamento, quando convocado  
12. Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, 

Comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão. 
13. Elaborar relatórios, laudos técnicos e registrar dados em sua área de especialidade. 
14. Participar de comissões especiais na instituição ou fora dela, como técnico ou como 

representante do museu. 
15. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 

programas de informática. 
16. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.      
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Competências pessoais para a Função 
1. Trabalhar interdisciplinarmente 
2. Trabalhar em equipe 
3. Criatividade 
4. Flexibilidade 
5. Meticulosidade  

6. Raciocínio lógico 
7. Raciocínio abstrato 
8. Percepção aguçada 
9. Acuidade espacial  
10. Senso de organização 

Requisitos para ingresso 
1. Existência de vaga no Cargo e na Classe. 
2. Aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos. 
3. Registro profissional no órgão de classe para as funções cujo exercício profissional 

esteja regulamentado por Lei. 
4. Inspeção e avaliação médica de caráter eliminatório 
5. Podem ser solicitadas outras exigências vinculadas ao exercício do cargo/função 

contempladas no edital de regulamentação do concurso público.  

Requisitos para desenvolvimento 
Os constantes da Lei Estadual nº 15.050 de 12 de abril de 2006. 

                                 


