RECRUTAMENTO DIRETOR/A GALERIAS MUNICIPAIS
Pavilhão Branco; Galeria da Boavista; Torreão Nascente da Cordoaria; Galeria Quadrum; Galeria
da Avenida da India
Missão e objetivos
As Galerias Municipais (GM) são constituídas por 5 espaços de exposições de arte contemporânea, sem
coleção: Galeria Quadrum, Pavilhão Branco, Galeria da Boavista, Torreão Nascente da Cordoaria e Galeria
da Av. da India. Cada um destes espaços tem linhas de programação distintas e funções diferentes no
contexto artístico contemporâneo.

No seu todo, as Galerias Municipais pretendem contribuir para a estruturação do meio e a maturação
artística dos autores. Os seus princípios e objetivos decorrem de uma missão de serviço público e de
desenvolvimento do meio artístico. Assim, mais do que caracter autoral, a Direção das Galerias Municipais
tem como missão principal a coordenação da programação artística. As Galerias Municipais não
pretendem substituir-se às grandes instituições museológicas da cidade, sendo a sua programação
complementar à atividade desenvolvida por essas instituições.

As Galerias Municipais procuram, assim, desenvolver vários tipos de parcerias com instituições,
associações, escolas, universidades e outras entidades, nomeadamente através da realização de
atividades pedagógicas e ações de sensibilização/captação dos públicos, investindo e praticando políticas
de proximidade. Isto significa também que devem programar com tempo para investigação,
acompanhando de forma próxima os artistas e os diferentes profissionais, dando-lhes o suporte de que
necessitam a todos os níveis – não só financeiro – e permitindo-lhes amadurecer e estruturar as suas
práticas. De acordo com a linha programática de cada espaço, as Galerias Municipais possibilitam o
acolhimento de propostas, e dessa forma permitem que artistas e projetos sem apoio institucional
consigam expor e beneficiar de estruturas de apoio e de mediação.

Tendo em conta os princípios acima enunciados, cada galeria deverá apresentar entre 3 a 4 exposições
por ano, de acordo com linhas programáticas que tem vindo a ser desenvolvidas e características espaciais
que a seguir se explicitam.

PAVILHÃO BRANCO
As caraterísticas arquitetónicas do espaço, inserido no jardim do Palácio Pimenta do Museu de Lisboa,
convidam à realização de exposições com cariz “específico”. Tem desempenhado um papel central na
divulgação de arte contemporânea, nomeadamente através de exposições individuais de artistas com um
percurso consolidado ou de «meio» de carreira. É um espaço plenamente inserido no mapa das
instituições artísticas portuguesas e no circuito da arte contemporânea, pelo que simboliza uma maisvalia no currículo artístico dos autores que por ele passam.

GALERIA DA BOAVISTA
Devido à sua localização na Rua da Boavista e à sua tipologia física tem sido um espaço para apresentação
de propostas disciplinares com informalidade vincada, vocacionada para exposições concebidas por
jovens curadores ou para a mostra de artistas emergentes, sem percurso ainda estabelecido ou
reconhecido no meio, que aí testam as suas primeiras apresentações ao público e realizam as primeiras
publicações, contribuindo para a divulgação dos autores envolvidos.

TORREÃO NASCENTE DA CORDOARIA NACIONAL
Sendo um espaço monumental e de interesse patrimonial, tem sido dedicado a retrospetivas de artistas
com um percurso já consolidado, a exposições coletivas de envergadura e a exposições de coleções ou
artistas com um cariz internacional.

GALERIA QUADRUM
Laboratório de arte experimental portuguesa nas décadas de 1970 e 1980, inserido no complexo de ateliês
dos Coruchéus, mantém-se como espaço de investigação sobre e para a arte contemporânea, podendo
as exposições vir a ter um teor documental ou espacial acentuado, dada a sua transparência e a ausência
de paredes.

GALERIA AV. da INDIA
Devido à sua tipologia física e luminosidade é um espaço onde se deve dar preferência a propostas com
materialização tridimensional e espacial. Aberta ao público desde abril de 2016, é um espaço com uma
abordagem multidisciplinar que procura cruzar propostas artísticas de várias geografias, apostando numa
vocação de diálogo e questionamento da herança e memória, na abordagem de temas pós-coloniais.

Processo de Recrutamento

Para os fins acima descritos, a EGEAC abre um processo de recrutamento para o cargo de Direção, com
um contrato de trabalho em comissão de serviço por um período de 4 anos, tendo em conta o seguinte
enquadramento:

▪

O/A Diretor/a das Galerias Municipais não poderá assegurar a curadoria de mais de cinco
exposições/ano no conjunto das GM, e apenas poderá assumir curadorias externas em entidades
não comerciais.

▪

O/A Diretor/a das Galerias Municipais será coadjuvado por um/a Diretor/a Adjunto/a que exerce
funções sob a sua dependência e em quem serão delegadas competências, em articulação com
o Conselho de Administração, nomeadamente na área da gestão e funcionamento das Galerias
Municipais.

▪

O/A Diretor/a das Galerias Municipais não pode pertencer a comissões de aquisições de
instituições privadas ou fundacionais.

No âmbito do procedimento, será realizada uma classificação prévia (70%) através da avaliação dos
pontos 1 e 2 que serão alvo de classificação e soma de acordo com seguintes critérios e pontuações:

1. CURRICULUM VITAE (25%). Comprovada competência em programação cultural, com um mínimo de
4 anos de experiência na área (com pontuação de 1-20)
2. PROPOSTA DE ABORDAGEM ARTÍSTICA (75%). De acordo com os seguintes sub-critérios e tendo
como orçamento-referência um montante médio anual entre o 400 e 600 mil euros (programação,
comunicação, gastos associados), para uma estratégia assente na criação artística contemporânea
que compreenda:
A) 25% Carta de Motivação com visão de como se devem as Galerias Municipais posicionar no
contexto cultural local, nacional e internacional.
B) 40% Programação artística com respetivos comissariados ou curadorias, definindo linhas
programáticas de cada galeria na orgânica global, de acordo com a missão e objetivos
apresentados, e explicitando a identidade de cada galeria; assim como a articulação entre as
várias galerias e a suas funções face aos outros equipamentos culturais e museus já existentes

na cidade. Deverá também promover propostas artísticas multidisciplinares (com pontuação de
1-20);
C) 20% Estratégia de mediação cultural, aprofundando a relação dos artistas com os seus públicos,
bem como a acessibilidade e promoção de hábitos culturais, associado a uma estratégia de
serviço educativo (com pontuação de 1-20);
D) 15% Estratégia de comunicação da programação e da identidade do projeto (com pontuação de
1-20);

Os interessados/as devem enviar o Curriculum vitae e Proposta de Abordagem Artística, através de
correio eletrónico, recrutamentogaleriasmunicipais@egeac.pt, até dia 14 de Janeiro às 23h59,ou na sede
da EGEAC, sita Avenida de Liberdade nº 192, Lisboa, dia 14 de Janeiro até 17h59. Durante o prazo de
apresentação de candidaturas, os interessados que pretendam efetuar visitas às várias Galerias
Municipais poderão fazê-lo livremente durante o seu horário de funcionamento e abertura ao público.

Após esta avaliação será realizada pelo júri uma entrevista presencial aos candidatos/as (30%) que
obtenham as três pontuações mais elevadas, através da aplicação dos critérios e ponderações acima
descritos, na qual será discutida a Proposta de Abordagem Artística, definindo-se após esta, a classificação
final.

A classificação final será calculada de acordo com seguinte fórmula:
CF = 0,70 [CURRICULUM VITAE (25%) + PROPOSTA DE ABORDAGEM ARTÍSTICA (75%)] + 0,3 ENTREVISTA
(100%)

Entregas e Prazos
Abertura do Concurso: 11 de dezembro 2018
Entrega das candidaturas: 14 de janeiro 2019 até 23h59
Entrevistas: previsivelmente na segunda quinzena de janeiro
Comunicação Pública dos Resultados: fevereiro

As candidaturas serão avaliadas por um júri composto por:
Joana Gomes Cardoso (Presidente do Conselho de Administração da EGEAC)
Isabel Carlos (Curadora)
Sérgio Mah (Curador)

ANEXO I
PLANTAS DAS GALERIAS MUNICIPAIS

GALERIA DA BOAVISTA

Piso 0

Piso 1

PAVILHÃO BRANCO

GALERIA QUADRUM

GALERIA AVENIDA DA ÍNDIA

TORREÃO NASCENTE DA CORDOARIA NACIONAL

