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Código: 1010

DESCRIÇÃO:
Além do conhecimento e desenvolvimento das atividades das
faixas I e II, o funcionário deve:

Sumária:
Além do conhecimento e desenvolvimento das atividades da faixa I, o
funcionário deve:
Prestar ajuda às áreas de ensino e pesquisa, executando tarefas
de apoio museográfico, operacional, documental e/ou administrativo,
que requeiram a repetição de rotinas previamente definidas, sob 
orientação constante.

Detalhada:







Executar tarefas relativas à conservação e manutenção dos bens
do acervo, tais como limpeza, desinfecção, armazenamento,
acondicionamento, embalagem para transporte, etc.
Executar tarefas de confecção e manutenção de recursos
museográficos, sejam ligadas à linguagem de apoio, mobiliário,
iluminação, ou outros serviços específicos para exposições.
Auxiliar nas atividades de documentação museológica de menor
complexidade.
Executar tratamento e descarte de resíduos provenientes ao seu
local de trabalho.
Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do
local de trabalho.
Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a
critério de seu superior.



Auxiliar nas atividades operacionais da área de educação.

Auxiliar nas atividades de apoio à pesquisa de campo e de
laboratório.

Realizar sob orientação ,treinamento dos auxiliares da faixa I de 
sua área de atuação.

Realizar sob orientação, treinamento dos auxiliares das
faixas I e II e estagiários de sua área de atuação.
Manter atualizados os arquivos de registro de serviços.
Auxiliar na organização e controle de materiais para o
desenvolvimento dos serviços do setor.
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REQUISITOS EXIGIDOS:




Os da faixa I e:
Os da faixa I e:
 08 anos de experiência na função, ou,

12 anos de experiência na função ou,
 06 anos de experiência na função e cursos específicos da área de 
10 anos de experiência na função e cursos específicos da
atuação, realizados nesse mesmo período, ou,
área de atuação, realizados nesse período, ou,
 04 anos de experiência na função e ensino médio completo ou 
08 anos de experiência na função e ensino médio completo
equivalente.
ou equivalente.

Ensino Fundamental Completo.
Conhecimento de informática.

ÁREA (S) DE ATUAÇÃO: Museus/Institutos Especializados.
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