
 PROGRAMA DE VOLUNTARIADO - 2022 

 EDITAL DE SELEÇÃO Nº 002/2022 

 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,  são 

 ofertadas as seguintes vagas para o programa sobredito: 

 DESIGN GRÁFICO - 2 VAGAS 

 Pré-requisitos: 

 -  Formado ou cursando ensino superior em Design Gráfico; 
 -  Ter boa capacidade de comunicação, proatividade, criatividade e vontade de aprender; 
 -  Domínio no Pacote Adobe, em especial, Adobe Photoshop, Illustrator e InDesign. 

 Principal atividade: 

 -  Desenvolvimento  de  identidade  visual  para  exposições  virtuais  e  seções  temáticas  do 
 Museu. 
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 O trabalho será  remoto, com disponibilidade de ao menos 4 horas semanais. 

 A  seleção  se  dará  exclusivamente  pelo  Behance  (behance.net),  para  facilitar  o 

 processo  de  análise  do  portfólio.  Os  interessados  deverão  se  candidatar  entre  os  dias 

 05/07/2022 à 19/07/2022, conforme cronograma abaixo. 

 Cronograma do Edital 02/2022 - Programa de Voluntariado 

 Fase 1 - Candidatura pelo Behance  05/Jul/2022 à 19/Jul/2022 

 Resultado da Fase 1  20/Jul/2022 

 Fase 2 - Entrevista  22/Jul/2022 

 Resultado Final  23/Jul/2022 
 Dúvidas poderão ser encaminhadas para o e-mail  contato@museuexea.org  . 

 Ao  final  do  período  de  serviço  voluntário  (12  meses),  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, 05 de julho de 2022. 

 Ticiano Vanderlei de Siqueira Alves 
 Diretor Geral 

 Museu Virtual Marítimo EXEA 

 Giovanna Wanderley 
 Diretor Jurídica 

 Museu Virtual Marítimo EXEA 
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05 jul 2022
11:53:50

Ticiano Vanderlei de Siqueira Alves criou este documento. (E-mail: ticiano.alves@museuexea.org, CPF:
051.663.756-88)                                                                             

05 jul 2022
11:53:53

Ticiano Vanderlei de Siqueira Alves (E-mail: ticiano.alves@museuexea.org, CPF: 051.663.756-88) visualizou
este documento por meio do IP 177.83.207.214 localizado em João Pessoa - Paraíba - Brazil.

05 jul 2022
11:53:55

Ticiano Vanderlei de Siqueira Alves (E-mail: ticiano.alves@museuexea.org, CPF: 051.663.756-88) assinou
este documento por meio do IP 177.83.207.214 localizado em João Pessoa - Paraíba - Brazil.

05 jul 2022
12:19:27

Giovanna Martins Wanderley (E-mail: giovanna.wanderley@museuexea.org, CPF: 011.648.944-80) visualizou
este documento por meio do IP 191.3.131.254 localizado em Natal - Rio Grande do Norte - Brazil.

05 jul 2022
12:19:35

Giovanna Martins Wanderley (E-mail: giovanna.wanderley@museuexea.org, CPF: 011.648.944-80) assinou
este documento por meio do IP 191.3.131.254 localizado em Natal - Rio Grande do Norte - Brazil.
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