
                                              
                                                   
 

 

Contrata 
Consultor na 

modalidade Produto 

PROJETO 914BRZ4011  EDITAL Nº 007/2009 

1. Perfil: ARQ PA 2009 4011 

2. Nª de vagas:01 

3. Qualificação educacional: Graduação em Ciências Humanas e Sociais,. 
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 03 (três) anos em gerenciamento arqueológico ou 

de campo. 
5. Atividades: Contratação de serviços profissionais para realizar levantamentos de processos 

relacionados à autorização de pesquisa e salvamento, solicitação de guarda de material, achados 
fortuitos, tráfico e projetos e dados em geral sobre arqueologia nos estados do Pará e Amapá. 
Caberá ao profissional contratado desenvolver as seguintes atividades: i) Levantamento, 
classificação e quantificação dos processos, projetos e parcerias da SR associados ao patrimônio 
arqueológico nos estados do Pará e Amapá, incluindo elaboração e preenchimento de formulários 
com dados básicos sobre esses documentos desenvolvidos no âmbito da Superintendência Regional 
do IPHAN-PA/AP e relatórios para fins de sistematização; ii) Análise do banco de dados do 
Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos implantado na SR e dos dados nele inseridos sobre os 
sítios do Para e do Amapá. 
6. Produtos/Resultados esperados: Produto I - Proposta de metodologia e desenvolvimento de 

formulário (s) para identificação, cadastramento, classificação e quantificação dos processos de 
arqueologia existentes nos arquivos da SR PA/AP; Produto II - Relatório analítico contendo 
levantamentos, classificação, quantificação e análise dos processos de arqueologia existentes nos 
arquivos da SR PA/AP; Produto III - Relatório contendo diagnóstico e análise crítica do atual 
sistema de cadastramento de sítios arqueológicos, abordando sua funcionalidade, eficácia e 
utilização pelas unidades do Pará e Amapá; Produto IV - Relatórios com análise dos dados sobre os 
sítios cadastrados no banco de dados do IPHAN – Regional/PA, relacionando aqueles que não 
possuem suas respectivas localizações, coordenadas geográficas, UTM ou qualquer outro item 
necessário ao registro, relacionando com os pesquisadores que realizaram o cadastro, tendo em 
vista o mapeamento desses dados; Produto V - Proposta de mapeamento de potencial arqueológico 
para os estados do Pará e Amapá para fins de quantificação de medidas compensatórias e 
mitigadoras nos casos de danos a sítios e de empreendimentos não licenciados elaborado com base 
nas informações levantadas nos processos, bancos de dados e entrevistas com os arqueólogos que 
desenvolvem pesquisas nos estados do Pará e Amapá; Produto VI - Proposta de procedimentos de 
licenciamento, prevenção e acompanhamento simplificado para intervenções de pequeno porte, não 
contempladas pela legislação ambiental, mas passíveis da incidência de sítios arqueológicos. 
7. Local de Trabalho: Belém/PA 

8. Duração do contrato: Até 01 (um) ano 

Exige-se disponibilidade imediata para o início dos trabalhos 

Os interessados deverão enviar o CV do dia 13131313/06060606/2009200920092009 até o dia 19191919/06060606/2009200920092009 no 

selecao.prodoc@iphan.gov.brselecao.prodoc@iphan.gov.brselecao.prodoc@iphan.gov.brselecao.prodoc@iphan.gov.br, indicando o número do edital e o nome do perfil em que se candidata. 
Serão desconsiderados os CVs remetidos após a data limite indicada neste edital.  
Em atenção às disposições do decreto nº 5.151, de 22/07/2004, é vedada a contratação, a qualquer título, 

de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta 

ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de 

cooperação técnica internacional. 

 


