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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 na sistematização e gerenciamento do banco de dados dos sítios 

arqueológicos cadastrados no Iphan; 

 Auxílio, em alguns casos, nas vistorias de arqueologia; 

 Auxílio na construção de tabelas (word e excel) referentes as atividades de 

arqueologia 

 Auxílio na construção do mapeamento dos sítios arqueológicos cadastrados no 

estado do Pará pelo Iphan. 

Habilidades exigidas: 

 Conhecimento de informática e cartografia ou afinidade similar; 

 Apropriar-se das normativas legais acerca do patrimônio arqueológico no Brasil; 

 

1) REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

Cursar nível técnico na área de cartografia ou geodésia. 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 

A seleção será feita com analise de currículos e entrevista. 

3) 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: 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. 
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