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Edital de seleção de profissionais para prestação de serviços ao Museu de 
História Natural e Jardim Botânico da UFMG Nº 02/2021 

A direção do Museu de História Natural e Jardim Botânico da Universidade Federal 

de Minas Gerais torna público este Edital de Seleção de profissionais 

autônomas(os) para prestarem serviços ao projeto Renasce Museu. 

1. O Projeto 

1.1. O projeto Renasce Museu propõe criar uma plataforma virtual, acessível de 

forma pública e gratuita, com informações e imagens de itens do acervo do 

MHNJB. Para isso, será montado um laboratório de documentação de acervos com 

equipamentos para fotografia e digitalização e um sistema de informação específico 

para o trabalho com acervos museológicos. Ao longo da execução do projeto, uma 

equipe multidisciplinar trabalhará com os acervos de Paleontologia, Arqueologia e 

Etnografia. 

2. Dos serviços a serem prestados 

2.1. Profissional: arqueóloga(o) 

Serviços a serem prestados: 

Catalogação e digitalização dos documentos da coleção Abrigo do Malhador. 

Elaboração de relatórios mensais e final. 

Formação mínima: graduação em Arqueologia; graduação em Antropologia com 

habilitação em Arqueologia; ou graduação em Antropologia com linha de formação 

em Arqueologia. Profissionais com título de Mestrado ou Doutorado em 

Arqueologia, ou em Antropologia com Área de Concentração em Arqueologia, 

ainda que sem Graduação na Área, também estão aptos a concorrerem à vaga. 

2.2. Profissional: conservador(a)-restaurador(a) 

Serviços a serem prestados: 
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Realizar o levantamento de estado de conservação de itens dos acervos de 

paleontologia e etnografia. Preencher Ficha de estado de conservação e inserir 

dados no sistema; realizar ações de conservação curativa emergencial nos três 

acervos trabalhados (paleontologia, etnografia e documentação arqueológica). 

Formação mínima: graduação em Conservação-Restauração. 

2.3. Profissional: paleontóloga(o) 

Serviços a serem prestados: 

Fazer a revisão dos dados de identificação, inclusive taxonômica, dos espécimes do 

acervo paleontológico e complementação de informações novas ou ausentes; 

inserção dos dados no sistema de documentação. 

Formação mínima: graduação em Biologia (ou Ciências Biológicas) ou Geologia, 

com atuação comprovada no campo da paleontologia. 

2.4. Profissional: fotógrafa(o) 

Realizar a documentação fotográfica do acervo para fins de identificação, o 

tratamento das imagens produzidas e a organização dos arquivos das imagens. 

Formação mínima: graduação em qualquer área, formação em fotografia e 

experiência comprovada de fotografia em estúdio. 

3. Da forma de contratação, remuneração e prazos de entregas dos serviços 

3.1. A contratação será de pessoa física como profissional autônoma(o). 

3.2. Remuneração total bruta de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). Do valor 

serão descontados INSS, IRPF e ISS, que podem variar de 25 a 30% da a 

remuneração bruta. O pagamento será dividido em três parcelas. 

3.3. O tempo de execução dos serviços será de 8 meses. 

3.4. O local de execução será no Museu de História Natural e Jardim Botânico da 

UFMG. 
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4. Procedimentos para inscrição 

4.1 Inscrição será via e-mail, pelo período de 26 de agosto a 09 de setembro de 

2021. 

4.2. A(o) candidata(o) deverá enviar para o e-mail renascemuseu@ufmg.br, com o 

assunto Seleção_NOME DA VAGA_Renasce Museu, os seguintes documentos 

em arquivos em formato “.PDF” separados: 

I. Currículo (deve conter telefone e e-mail) 

II. Documentos comprobatórios do currículo, organizados na 

ordem em que são listados no currículo apresentado. 

III. Portfólio com fotografia em estúdio, preferencialmente de 

objetos. (APENAS PARA FOTÓGRAFO). 

IV. Documento de identificação válido. 

V. CPF. 

4.3. A inscrição será considerada válida após confirmação de recebimento. 

5. Do processo seletivo 

5.1. A seleção será realizada por meio de duas etapas. As avaliações serão 

conduzidas por comissão de três membros para cada uma das vagas, a serem 

nomeadas pela diretoria do MHNJB. 

5.2. Etapa1 – classificatória e eliminatória 

5.2.1. Análise de currículo. A etapa 1 terá pontuação máxima de 100 pontos. As(os) 

candidatas(os) serão classificadas(os) e as pessoas nas primeiras cinco colocações 

de cada vaga serão chamadas para a segunda etapa (entrevista).  

5.2.2. A análise de currículo será realizada com base no seguinte sistema de 

pontuação: 
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Tabela de pontuação para a avaliação de currículo 

Quesito Pontuação por item Pontuação máxima 

Arqueóloga(o) 

Títulos acadêmicos 05 pontos por título na 
área 15 

Experiência de trabalho com 
coleções arqueológicas 05 pontos por semestre 20 

Experiência de trabalho em 
escavação arqueológica 09 pontos por temporada 45 

Experiência com acervos 
documentais ligados à 
arqueologia 

05 pontos por semestre 10 

Outras experiências 
profissionais em arqueologia 01 ponto por semestre 05 

Produção bibliográfica em 
Arqueologia 

0,5 ponto por pôster 

05 

02 pontos por artigo em 
periódico, ou capítulo em 
livro, ou livro completo. 
01 ponto por artigo 
completo em anais de 
eventos 

Paleontóloga(o) 

Títulos acadêmicos 05 pontos por título na 
área 15 

Experiência de trabalho com 
coleções paleontológicas 05 pontos por semestre 15 

Experiência em taxonomia 
de mamíferos 05 pontos por semestre 20 

Produção bibliográfica em 
Paleontologia, publicada em 
periódicos ou livros 

02 pontos por resumo em 
anais de eventos 

45 

07 pontos por artigo em 
periódico, ou capítulo em 
livro, ou livro completo. 
05 pontos por artigo 
completo em anais de 
eventos 

Outras experiências 
profissionais em 
Paleontologia 

01 ponto por semestre 05 

Conservador(a)-restaurador(a) 

Títulos acadêmicos 05 pontos por título na 
área 15 

Experiência de trabalho com 
coleções museológicas 05 pontos por semestre 20 

Experiência em conservação 
de cerâmica e acervos 
etnográficos 

09 pontos por semestre 45 

Experiência com acervos 05 pontos por semestre 10 
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Tabela de pontuação para a avaliação de currículo 
Quesito Pontuação por item Pontuação máxima 

documentais 
Outras experiências 
profissionais em 
Conservação-restauração 

01 ponto por semestre 05 

Produção bibliográfica em 
Conservação-restauração 

0,5 ponto por pôster 

05 

02 pontos por artigo em 
periódico, ou capítulo em 
livro, ou livro completo. 
01 ponto por artigo 
completo em anais de 
eventos 

Fotógrafa(o) 
Título acadêmico nas áreas 
de audiovisual, Conservação-
restauração, Museologia, 
Antropologia, Arqueologia, 
Paleontologia. 

05 pontos por título 10 

Curso de fotografia 05 pontos por curso 15 
Experiência de trabalho com 
coleções museológicas 05 pontos por semestre 10 

Experiência em fotografia de 
coleções museológicas 

09 pontos por projeto ou 
semestre 45 

Experiência em fotografia de 
estúdio 

05 pontos por projeto ou 
semestre 20 

5.3. Em caso de empate, o desempate será feito por meio da pontuação obtida no 

quesito em que a pontuação máxima é 45 pontos. Persistindo o empate, será 

considerado a pontuação no quesito em que a pontuação máxima é 20 pontos. 

Persistindo, os(as) candidatos(as) empatados(as) passarão para etapa de entrevista. 

5.4. Etapa 2 – classificatória e eliminatória 

5.4.1. Entrevista sobre formação e trajetória profissional, a ser realizada de modo 

remoto em sala virtual. Para vaga de fotografia também será analisado portfólio de 

trabalhos de fotografia em estúdio com preferência para fotografia de objetos. 

5.4.2. O link de acesso para a sala virtual será disponibilizado na véspera da 

realização da entrevista. O agendamento das entrevistas será realizado no período 

estabelecido neste edital. A boa qualidade de acesso à internet é de 

responsabilidade das(os) candidatas(os). 
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5.4.3. A etapa 2 terá pontuação máxima de 100 pontos, sendo a pontuação mínima 

para aprovação 60 pontos. 

6. Do resultado 

6.1. A pontuação final (PF) será o somatório ponderado das pontuações das duas 

etapas conforme a seguinte equação: PF= (Etapa1) x 1 + (Etapa2) x 1,5 

6.2 Será chamada para contração a pessoa classificada em primeiro lugar para cada 

vaga, as demais pessoas classificadas comporão cadastro de reserva. 

6.3 O resultado final será enviado aos e-mails das(os) candidatas(os) e publicado no 

site do museu no dia 01 de outubro de 2021. 

7. Do recurso 

7.1. Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, somente por e-

mail (renascemuseu@ufmg.br), no prazo de 02 (dois) dias corridos, contados a 

partir da publicação do resultado de cada etapa no site do museu. 

7.2. O resultado do recurso será enviado por e-mail para a(o) solicitante. 

8. Cronograma das etapas 

Abertura do edital 26 de agosto de 2021 
Período de inscrição 26 de agosto a 09 de setembro de 2021 
Confirmação das inscrições 13 de setembro de 2021 
Análise da documentação enviada 14 e 15 de setembro de 2021 
Divulgação do resultado da etapa 1 16 de setembro de 2021 
Período para recursos da Etapa 1 17 a 20 de setembro de 2021 
Resultado final da Etapa 1 21 de setembro de 2021 
Convocação para entrevistas 21 de setembro de 2021 
Período de entrevistas 22 a 24 de setembro de 2021 
Divulgação da lista de selecionados e 
cadastro de reserva 

27 de setembro de 2021 

Pedido de recurso 28 a 29 de setembro de 2021 
Resultado do recurso e divulgação do 
resultado final 

01 de outubro de 2021 

*Os prazos previstos poderão sofrer alterações. 
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9. Disposições gerais 

9.1. A inscrição da(o) candidata(o) implicará o conhecimento e a aceitação expressa 

das condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar 

desconhecimento. 

9.2. O descumprimento do Edital será motivo de eliminação. 

9.3. É de inteira responsabilidade da(o) candidata(o) acompanhar todas as 

instruções, convocações e avisos relativos ao presente processo seletivo. 

9.4. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser retificado, revogado ou 

anulado, em parte ou no todo, a critério do MHNJB, seja por motivo de interesse 

público ou exigência legal, sem que isso implique direito a indenização ou a 

reclamação de qualquer natureza. 

9.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção do Museu de História Natural e 

Jardim Botânico da Universidade Federal de Minas Gerais 

Belo Horizonte, 26 de agosto de 2021 

________________________ 

Andrei Isnardis Horta 
Vice-diretor pro tempore do  

Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG 


