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Porto Alegre (RS), 30 de maio de 2017. 

 

Ofício COREM 3R n.º 16/2017                                         

 

 

Ilma. Dra. Izabel Motta 

Coordenadora Jurídica do Departamento de Assessoria Jurídica da Secretaria da Cultura, Turismo, 

Esporte e Lazer (SEDACTEL) 

Departamento de Assessoria Jurídica 

Av. Borges de Medeiros, 1501 –  10º andar – Ala Norte 

Porto Alegre (RS) 

 

 

 Prezada Coordenadora Jurídica, 

 

 O Conselho Regional de Museologia do Rio Grande do Sul – COREM 3ª Região, Autarquia 

Federal de fiscalização e de orientação do exercício profissional e ético do Museólogo, criado pela 

Lei nº 7.287, de 18 de dezembro de 1984, regulamentada pelo Decreto nº 91.775, de 15 de outubro 

de 1985, dirige-se respeitosamente a Vossa Senhoria, com o intuito de solicitar a realização de 

concurso público para provimento do cargo de Técnico em Assuntos Culturais – Museólogo –  a ser 

exercido nos museus que compõem o Sistema Estadual de Museus do Estado do Rio Grande do Sul 

(SEM-RS) e mantidos pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. 

 Sendo assim, informamos que: 

 

1)  Conforme o Art. 3º, da Lei 7.287, são atribuições exclusivas da profissão de Museólogo: 

I – ensinar a matéria Museologia, nos seus diversos conteúdos, em todos os graus e níveis, 

obedecidas as prescrições legais; 

II – planejar, organizar, administrar, dirigir e supervisionar os museus, as exposições de caráter 

educativo e cultural, os serviços educativos e atividades culturais dos museus e de instituições afins; 

III – executar todas as atividades concernentes ao funcionamento dos museus; 

IV – solicitar o tombamento de bens culturais e o seu registro em instrumento, específico; 

V – coletar, conservar, preservar e divulgar o acervo museológico; 

VI – planejar e executar serviços de identificação, classificação e cadastramento de bens culturais; 

VII – promover estudos e pesquisas sobre acervos museológicos; 

VIII – definir o espaço museológico adequado à apresentação e guarda das coleções; 
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IX – informar os órgãos competentes sobre o deslocamento irregular de bens culturais, dentro do 

País ou para o exterior; 

X – dirigir, chefiar e administrar os setores técnicos de museologia nas instituições governamentais 

da Administração Direta e Indireta, bem como em órgãos particulares de idêntica finalidade; 

XI – prestar serviços de consultoria e assessoria na área de museologia; 

XII – realizar perícias destinadas a apurar o valor histórico, artístico ou científico de bens 

museológicos, bem como sua autenticidade; 

XIII – orientar, supervisionar e executar programas de treinamento, aperfeiçoamento e 

especialização de pessoa das áreas de Museologia e Museografia, como atividades de extensão; 

XIV – orientar a realização de seminários, colóquios, concursos, exposições de âmbito nacional ou 

internacional, e de outras atividades de caráter museológico, bem como nelas fazer-se representar. 

Art. 4º – Para o provimento e exercício de cargos e funções técnicas de Museologia na 

Administração Pública Direta e Indireta e nas empresas privadas, é obrigatória a condição de 

Museólogo, nos termos definidos na presente Lei. Parágrafo único. A condição de Museólogo não 

dispensa a prestação de concurso, quando exigido para provimento do cargo ou função. 

Art. 5º – Será exigida, igualmente, a comprovação da condição de Museólogo na prática dos atos de 

assinatura de contrato, termo de posse, inscrição em concurso, pagamento de tributos exigidos para 

o exercício da profissão e desempenho de quaisquer funções a ela inerentes. 

 

2) É de conhecimento público que no âmbito do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, os 

seguintes museus fazem parte do Sistema Estadual de Museus do Rio Grande do Sul: 

 Museu Antropológico do Rio Grande do Sul – MARS  

 Rua dos Andradas, 1234 – 10º andar – Sala 1009 – Telefone: 3228-7664  

 E-mail: mars@sedac.rs.gov.br 

 

 Museu Arqueológico do Rio Grande do Sul – MARSUL 

 RS 020 Km 58 – Taquara –  Telefone: 3542-1553 

 Facebook: https://www.facebook.com/museuarqueologicors/?fref=ts 

 

 Museu da Comunicação Hipólito José da Costa  

 Rua dos Andradas, 959 – Centro – Telefone: 3224-4252 / 3286-2051 

 E-mail: museu.hipolito@gmail.com 

 

 Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul – MACRS  

 Rua dos Andradas, 736 – 6º andar – Telefone: 3221-5900 

 E-mail: mac@sedac.rs.gov.br 
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 Museu de Arte do Rio Grande do Sul – MARGS  

 Praça da Alfândega, s/nº – Centro – Telefone: 3227-2311 / 3221-2646 

 E-mail: comunicacao@margs.rs.gov.br 

 

 Museu Estadual do Carvão  

 Rua Prof.ª Silvana Narvaez, 61 – Arroio dos Ratos – Telefone: 3656-1211 

 E-mail: mcarvao@sedac.rs.gov.br 

 

 Museu Histórico Farroupilha  

 Rua Coronel Pedroso, 77 – Piratini – Telefone: (53) 3257-1481 

 E-mail: museufarroupilha@gmail.com 

 

 Museu Julio de Castilhos  

 Rua Duque de Caxias, 1205 – Centro – Telefone: 3221-3959 

 E-mail: museu_juliodecastilhos@sedac.rs.gov.br 

 

 Parque Histórico General Bento Gonçalves 

 BR 116 – Sul, Km 423 – Cristal   

 E-mail: parquebento@hotmail.com / parque-bento@sedac.rs.gov.br 

 

3) Com o objetivo de fiscalizar o cumprimento da  Lei 7.287/84, o COREM 3ª Região constatou 

que nenhuma dessas instituições possui um museólogo exercendo o cargo que é privativo desse 

profissional. 

 

4) Em contrapartida, a LEI N.º 14.224, DE 10 DE ABRIL DE 2013, aprovada pela Assembleia 

Legislativa do RS, sancionada e promulgada pelo Governador do Estado, que estabelece A 

ORGANIZAÇÃO DO QUADRO DOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS DO 

ESTADO, prevê a existência da categoria funcional de Técnico em Assuntos Culturais.  Para 

provimento do cargo é exigida a graduação de acordo com a especialidade do cargo; que a forma de 

recrutamento estabelece o Concurso público de provas ou de provas e títulos, e que as qualificações 

essenciais para o recrutamento são: Diploma de Curso Superior de Música, Artes Plásticas, 

História, Letras, Antropologia ou Museologia, devidamente registrado. 

 

5) Tendo em vista que no estado do Rio Grande do Sul existem dois cursos de graduação (UFRGS e 

UFPel) com formação de profissionais em Museologia; que os graduados se encontram registrados 

nesse Conselho e capacitados para ocupar o  cargo de museólogos nos Museus do Estado e que a 

referida  Lei Estadual já está em vigor; que ainda não foi realizado concurso para provimento do 



 

 
CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA – COREM 3ª REGIÃO 

Criado pela Lei nº 7.287 de 18/12/84 

Regulamentado pelo Decreto nº 91.775 de 15/10/85 

Endereço provisório: Av. Dorival Cândido Luz de Oliveira, 1275/03 – Centro 

CEP: 94030-001 - Gravataí/RS 

Fone: (51) 992093609 - E-mail: corem3r@gmail.com 
 

cargo de Técnico em Assuntos Culturais – Museólogo – nas nove instituições citadas, o Conselho 

Regional de Museologia solicita informações sobre a previsão do cumprimento dessa Lei em 

relação ao profissional museólogo. 

 Tendo como base o exposto acima, o Conselho Regional de Museologia se coloca à 

disposição para quaisquer esclarecimentos que V.Sa. julgar necessários. 

 

 Atenciosamente, 

 

 

 

      

     David Kura Minuzzo 

     COREM 3R 0151-I 

    Presidente do COREM 3ª Região 


