
 

 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO - 2022 
 

EDITAL DE SELEÇÃO Nº 004/2022 

 

O INSTITUTO MUSEU VIRTUAL MARÍTIMO DO EXTREMO ORIENTAL 

DAS AMÉRICAS – IEXEA, pessoa jurídica de direito  privado, sem fins lucrativos e 

econômicos, inscrita no CNPJ 41.485.112/0001-67, situado na cidade de João Pessoa/PB, com 

sede na Avenida Governador Argemiro de Figueiredo, nº 210 - Bairro Jardim Oceania, CEP 

58.037-030, Caixa Postal 192 (www.museuexea.org), no uso das suas atribuições estatutárias 

(Art. 2º, V e VI), comunica aos interessados que realizará seleção para preenchimento de vagas 

para o Programa de Voluntariado para o ano de 2022. 

O Programa de Voluntariado do Museu EXEA objetiva a consecução das finalidades 

sociais da entidade, sobretudo a promoção de ações voltadas à preservação do patrimônio 

cultural, de natureza material ou imaterial, portadores de referência à identidade, à ação, à 

memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, abrindo espaço para 

contribuição do público nas referidas atividades. 

O Museu EXEA promove, ainda, investigações e estudos, baseados em tecnologias 

alternativas, com produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos, 

com vistas à acessibilidade do conteúdo e maior alcance social. Nesse sentido, se oferta a 

seguinte vaga para ação do programa sobredito: 

 

TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS-PORTUGUÊS (PRESENCIAL) 

(1 VAGA) 

 

Pré-requisitos: 

- Ter cursado ou estar cursando ensino superior, preferencialmente em Letras/Libras, 

Pedagogia Bilíngue, Artes, Museologia ou áreas afins. 

- Pleno domínio da LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais). 

- Será dada prioridade para candidatos surdos. 

 

Função principal da vaga: 

- Tradução para a LIBRAS dos conteúdos da exposição “Era de Ouro dos Vapores nos 

http://www.museuexea.org/


 

dias atuais”, a ser realizada no Instituto Federal da Paraíba, Campus Cabedelo/PB, nos 

dias 29 e 30 de novembro de 2022. 

 

Período de trabalho voluntário: 

- Por se tratar de uma ação extensionista, o voluntariado se realizará entre os dias 01 e 30 

de novembro de 2022. Durante esse período, o voluntário participará de reuniões 

virtuais com a Coordenadora de Diversidade e Inclusão para organizar a ação e sua 

presença nos dias estipulados. 

 

Os interessados deverão enviar seus currículos entre os dias 15/09/2022 à 30/09/2022, 

para o e-mail diversidadeeinclusao@museuexea.org, incluindo dados preferenciais para 

contato. Deverá ser colocado no assunto do e-mail “CURRÍCULO PARA A VAGA DE 

TRADUTOR DE LIBRAS – PRESENCIAL”. 

Os voluntários serão pré-selecionados através de análise curricular. Em seguida, serão 

entrevistados através de videoconferência pela Coordenadora de Diversidade e Inclusão do 

Museu. As entrevistas serão em LIBRAS, a fim de testar os conhecimentos dos candidatos. 

Recomendamos a visita ao site institucional para ter maior contato com os temas abordados e 

perfil museológico. 

Ao final do período de serviço voluntário, o Museu EXEA emitirá certificado no 

modelo de programa de voluntariado, incluindo as atividades desempenhadas e subscrito pelo 

Diretor-Geral.  

Ratificamos que o trabalho voluntário não gera vínculo empregatício e remuneração, 

mas proporciona experiência laboral e networking. 

 

João Pessoa/PB, 13 de setembro de 2022. 

 

Ticiano Vanderlei de Siqueira Alves  

Diretor Geral 

Museu Virtual Marítimo EXEA 
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