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Este manual consta de breves orientações aos candidatos inscritos no 

processo de seleção para vaga de estágio na área de Arqueologia, subordinada à 

Coordenação Técnica da Superintendência do Iphan-PA. É importante observar as 

atividades que compreendem o estágio em questão, tendo em vista o interesse do 

candidato e o atendimento dos requisitos para inscrição: 

 

Atividades fins: 

 Auxílio nas análises dos projetos e relatórios referentes a processos de 

arqueologia; 

 Auxílio, em alguns casos, nas vistorias de arqueologia; 

 Auxílio no acompanhamento das documentações relacionadas a processos de 

arqueologia; 

 Auxílio na organização do arquivo geral de arqueologia; 

 Auxílio no atendimento à Coordenação Técnica e demais setores que, por 

ventura, necessitem de informações ou dados da área de arqueologia; 

 Auxílio na construção do mapeamento dos sítios arqueológicos cadastrados 

no estado do Pará pelo Iphan. 

 

Habilidades exigidas: 

 Conhecimento de informática; 

 Apropriar-se das normativas legais acerca do patrimônio arqueológico no 

Brasil; 

 Para algumas formações, os candidatos deverão apresentar experiência no 

campo da arqueologia ou de sua preservação, assim, como terem realizado 

cursos em geoprocessamento, cartografia ou conhecimentos afins a estes. 

 

Assim para auxiliá-los, destacamos a necessidade de uma leitura atenta a suas 

instruções. Aquele candidato que não atender os requisitos abaixo, não participará 

da seleção. 

 

 

1) REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

1.1- Graduação: 

a) História, cursando a partir do 4º semestre ou 2º ano ao 8º semestre ou 4º ano, 

obrigatoriamente, comprovar o semestre ou ano que está matriculado, junto 

com curriculum (vitae ou lattes); 

b) Geografia, do 4º semestre ou 2º ano ao 8º semestre ou 4º ano, 

obrigatoriamente, comprovar o semestre ou ano que está matriculado, item 

também obrigatório, comprovante de participação em curso de 

geoprocessamento, cartografia ou outro similar junto com curriculum (vitae 

ou lattes); 
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c) Outras áreas, do 5º semestre ou 3º ano ao 8º semestre ou 4º ano, 

obrigatoriamente, apresentar no ato da inscrição declaração do semestre ou 

ano que está em curso, junto com curriculum (vitae ou lattes)  que conste 

experiência (comprovada) no campo da arqueologia ou gestão do patrimônio 

arqueológico (declaração de participação em escavações, cópias de contrato 

ou carteira de trabalho onde conste a função do candidato ou outro 

documento comprobatório). 

 

A entrega do curriculum, e efetivação da inscrição, pode ser feita 

pessoalmente no IPHAN, sala de arqueologia, situado na Avenida Governador José 

Malcher, 563, esquina com a Travessa Rui Barbosa, bairro Nazaré. Fone: 3224-

1825/0699 ou para o e-mail denise.rosario@iphan.gov.br. No dia de encerramento 

das inscrições, 17/02/2013, a entrega do curriculum deverá ocorrer até às 15hs, não 

sendo aceitos após esse horário. 

 

2) DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

O processo constará de 03 etapas, que são as seguintes: 

 

a) Análise Curricular- será pontuado a partir do currículo do candidato, 

conforme área de formação do candidato e quantidade de atividades 

desenvolvidas no seu campo de atuação, com foco especial naquelas voltadas 

ao patrimônio cultural, porém se deixar de considerar outras experiências 

e/ou atividades que o candidato tenha realizado ou participado. 

A análise curricular valerá 10 pontos, com peso 1.  

b) Entrevista- esta etapa consiste em uma avaliação oral do candidato com 

perguntas pertinente à sua área de formação, interesse e disponibilidade, 

dentre outras questões que por vir a ser levantadas. 

A entrevista valerá 10 pontos com peso 2. 

c) Provas- composta de uma avaliação objetiva e discursiva, a soma das duas 

provas totalizará 10 pontos com peso 3. 

 

Nas etapas das provas e entrevistas o candidato deverá comparecer munido 

de documento de identificação, e após a realização das mesmas os candidatos deverão 

assinar uma lista de frequência constando sua participação no processo. 

 

3) DAS PROVAS 

A prova objetiva e discursiva será iniciada as 8h30m, com duração de 04 

horas, com limite de tolerância para qualquer atraso no máximo de 10 minutos. 

Nesse dia, o candidato deverá chegar 30 minutos antes do horário marcado. 

 

 

mailto:denise.rosario@iphan.gov.br
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4) DAS ENTREVISTAS 

A listagem com a ordem das entrevistas será enviada por e-mail e também 

afixada nas dependências do IPHAN (prédio-sede) no mesmo dia da prova escrita e 

discursiva. 

 

5) DISPOSIÇÕES FINAIS 

As datas estão pré-definidas, contudo, qualquer alteração será avisada com 

antecedência. Resumo abaixo: 

 Período de inscrição: 10/02 a 17/02/2014. 

 Análise curricular: 17/02/2014 

 Entrevistas: 18 e 19/02/2014. 

 Prova objetiva: 20/02/2014. 

 Resultado final: 21/02/2014. 

 Vaga(s): 01 

 Duração do estágio: 06 meses. 

As notas finais dos candidatos serão enviadas por e-mail e afixadas no 

IPHAN na sala de arqueologia. 

 

6) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

Nesse manual indicamos algumas referências bibliográficas para realização da prova 

objetiva e discursiva. 

 A importância da salvaguarda do patrimônio arqueológico como patrimônio 

cultural e seu enquadramento no licenciamento ambiental; 

 

  Interface entre demais ciências e a Arqueologia; 

 

 Definições sobre o patrimônio cultural conforme a Constituição Federal Art. 

215 e 216; website do Iphan e demais leituras que sobrevêm ao tema); 

 

 Lei n° 3.924/1961- dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos 

(definição e classificação desses monumentos, dos Arts 1º a 7º, Capítulos II, 

III e IV); 

 

 Portaria Sphan nº 07/1988- estabelece procedimentos para escavações 

arqueológicas no território brasileiro; 

 

 Portaria Iphan nº 230/2002- compatibiliza a apresentação de projetos de 

arqueologia preventiva a fases para concessão de licenças ambientais. 

  

As leis podem ser encontradas no website do Iphan www.iphan.gov.br.  

http://www.iphan.gov.br/

