
ANEXO 1 

 

Recomenda-se que os candidatos observem as atribuições específicas das unidades de seu interesse, bem como 
o Decreto no 5.040,  de 07 de abril de 2004 e o relatório bianual de atividades da Instituição de 2003/2004, todos 
disponíveis no Portal do IPHAN (www.iphan.gov.br). 

 

 UF CIDADE E UNIDADE 
DO IPHAN 

ENDEREÇO VAGA PRINCIPAIS ATIVIDADES DA 
ESPECIALIZAÇÃO 

1.  RJ Rio de Janeiro 

Centro Nacional de 
Folclore e Cultura 
Popular - CNFCP 

Rua do Catete, 179 – Catete 
CEP: 22220-000 – Rio de Janeiro – RJ 
Telefones: (21) 2285.0441, 2285.0891, 
2285.2545  
Fax: ramais 209, 210, 211 
E-mails: gab.folclore@iphan.gov.br / 
difusao.folclore@iphan.gov.br  

1 vaga 

Pedagogia  

Além das atividades de rotina da 
unidade, o bolsista deverá participar de 
estudo sobre as ações realizadas pela 
Campanha de Defesa do Folclore no 
campo da educação, a partir da análise 
da documentação disponível no arquivo 
permanente do CNFCP, assim como nas 
publicações editadas e nos depoimentos 
de folcloristas, pesquisadores e 
educadores que atuaram na dita 
Campanha.  

2.  RJ Rio de Janeiro 

Departamento de 
Patrimônio Material e 
Fiscalização – Depam 

Rua da Imprensa, 16/ 9º andar - Centro 
CEP: 20030-120 – Rio de Janeiro - RJ 
Telefones: (21) 2262.0758, 2220.0739, 
2220.4646 – ramal 310 
Fax: (21) 2263.3711 
E-mail: depam@iphan.gov.br 

  

1 vaga 

Geografia 

Além das atividades de rotina da 
unidade, o bolsista deverá integrar os 
estudos para conclusão de processos de 
tombamento, de dossiês de estudos de 
entorno e para a elaboração de critérios 
e normas de proteção para conjuntos 
urbanos. As atividades consistem em 
pesquisas para atualização e 
complementação de informações e dados 
sobre os sítios, execução de delimitação 
de planta cadastral, bem como 
levantamento de informações adicionais 
em outras instâncias do IPHAN.     

3.  RJ Rio de Janeiro 

Departamento de 
Patrimônio Material e 
Fiscalização – Depam 

Rua da Imprensa, 16/ 9º andar - Centro 
CEP: 20030-120 – Rio de Janeiro - RJ 
Telefones: (21) 2262.0758, 2220.0739, 
2220.4646 – ramal 310 
Fax: (21) 2263.3711 
E-mail: depam@iphan.gov.br 

  

1 vaga 

Direito  

 

Além das atividades de rotina da 
unidade, o bolsista deverá participar de 
projetos relacionados à proteção de bens 
materiais do IPHAN, considerando os 
conceitos legais e técnicos adotados por 
essa Instituição desde sua criação, em 
1937, discutindo a legislação que rege o 
assunto. 

4.  RJ Rio de Janeiro  

Coordenação- Geral 
de Pesquisa, 
Documentação e 
Referência – Copedoc 

Rua da Imprensa, 16 / 8º andar - Centro 
CEP: 20030-120 – Rio de Janeiro - RJ 
Telefones: (21) 2220.4646 – ramal 222, 
2220.0156, 2220.0090  
Fax: (21) 2220.9841  
E-mail: copedoc@iphan.gov.br 

  

1 vaga 

Letras  

Além das atividades de rotina da 
unidade, o bolsista deverá participar de 
pesquisas e atividades relacionadas à 
elaboração do Dicionário IPHAN de 
Patrimônio Cultural, tais como 
alimentação do banco de dados do 
Dicionário, análise das contribuições dos 
técnicos da casa à referida obra e 
participar das discussões com 
lexicógrafos e técnicos em patrimônio.   

5.  AM Manaus 
 
1ª Superintendência 
Regional - 1a SR 

Travessa Dr. Vivaldo Lima nº 13 a 17 
CEP: 69005-440 – Manaus – AM 

Telefones: (92) 3633-2822, 3633-1532  
Fax: (92) 3633-5695, 3633-2822  
E-mail: 1sr@iphan.gov.br 

 1 vaga 
 
Arquitetura e 
Urbanismo 

Além das atividades de rotina da 
unidade, o bolsista deverá participar de 
pesquisas e atividades relacionadas à 
fiscalização do Centro Histórico de 
Manaus, avaliando a atuação das esferas 
do poder público e a proposta do Plano 
de Preservação como gestão integrada e 
participativa. 
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      6. PA Belém 

2ª Superintendência 
Regional - 2a SR 

Av. Governador José Malcher, 563. 
Bairro Nazaré 
CEP. 66035-100 – Belém-PA 
Telefaxes: (91) 3224-1825, 3224-0699  
E-mail: 2sr@iphan.gov.br 
 

1 vaga  
 
Biblioteconomia 
  
 

Além das atividades de rotina da 
unidade, o bolsista deverá participar de 
atividades e pesquisas relacionadas ao 
acervo documental da 2ª SR, 
investigando os processos sociais de 
produção, registro, recuperação, 
disseminação e uso da informação 
relacionada ao sítio urbano de Belém. 

 7. PA Macapá 

Sub-Regional do 
Amapá / 2ª 
Superintendência 
Regional 

Av. Cândido Mendes s/nº, 
Fortaleza de São José de Macapá – Rua 
General Rondon 259 – Centro - CEP: 
68906-130 
Macapá – AP 
(96) 32112-7107 
simascedo@uol.com.br 

1 vaga 
 
Arquitetura e 
Urbanismo 

Além das atividades de rotina da 
unidade, o bolsista deverá participar das 
atividades de pesquisa sobre os imóveis 
de valor histórico-cultural na área urbana 
de Macapá e acompanhar projetos e 
obras nessa cidade. 
 

8. MA São Luís 

3ª Superintendência 
Regional - 3a SR 

 

Rua do Giz, 235 – Centro 
São Luis - MA  
CEP: 65080-190 
Telefones: (98) 3231.1388 
Fax: (98) 3221.1119 
E-mail: 3sr@iphan.gov.br 

1 vaga 
 
História 

Além das atividades de rotina da 
unidade, o bolsista deverá participar de 
atividades de identificação e inventário 
nacional de referências culturais em 
Alcântara/MA, de estudos e pesquisas 
sobre a serralheria no Maranhão e sobre 
as Caixeiras do Divino Espírito Santo de 
Alcântara. 

9. PE Recife 

5ª Superintendência 

Regional – 5ª SR 

 

Rua Benfica, 1.1150 (Museu da Abolição) 
Madalena - Recife- PE 
CEP: 50720-001 
Telefones: (81) 3228-3011 - 3228-2248 
- 3228-3836 - 3328-3496 - 3228-3248 
E-mail: 5sr@iphan.gov.br 

1 vaga 
 
Arquitetura e 
Urbanismo 

Além das atividades de rotina da 
unidade, o bolsista deverá desenvolver 
atividades e pesquisas relacionadas à 
elaboração de proposta de delimitação 
de polígono de entorno do Convento e 
da Igreja de Santo Antônio em 
Ipojuca/PE, além de contribuir com as 
reflexões para a definição de critérios de 
preservação da referida área.       

10. RJ Cabo Frio 

Escritório Técnico de 
Cabo Frio / 6ª 
Superintendência 
Regional 

Convento de Nossa Senhora dos Anjos 
Largo de Santo Antonio - s/nº - Centro 
CEP 28.905-360 - Cabo Frio-RJ  
Telefone: (22) 2643 2869 
E-mail: eteccabofrio@iphan.gov.br 

1 vaga 
 
Arquitetura e 
Urbanismo 

Além das atividades de rotina da 
unidade, o bolsista deverá participar do 
levantamento de dados físicos e 
arquivísticos relativos às construções nas 
áreas de entorno do Conjunto 
Paisagístico da Cidade de Cabo Frio, com 
vistas a contribuir com a revisão e 
rerratificação dos parâmetros 
urbanísticos que constituem as normas 
de licenciamento do IPHAN na região. 
Deverá, ainda, participar da elaboração 
de reflexões para subsidiar proposta de 
estabelecimento de novos critérios de 
proteção, considerando o Plano Diretor 
de Cabo Frio e leis complementares. 

11 RJ Parati 

Escritório Técnico de 
Parati / 6ª 
Superintendência 
Regional 

Praça Monsenhor Hélio Pires - s/nº -   
Parati – Rio de Janeiro 
CEP: 23970-000 
Telefone(s): (24) 33712051/ 33712180/ 
33712180 ramal 3212 
Fax: (24) 33712051 ramal 3203 
E-mail: etecparaty@iphan.gov.br  

1 vaga 
 
Arquitetura e 
Urbanismo 

Além das atividades de rotina da 
unidade, o bolsista deverá analisar a 
situação atual do conjunto arquitetônico 
e urbanístico de Mambucaba, situado no 
município de Angra dos Reis, com o 
objetivo de subsidiar a revisão das 
normas vigentes, bem como possibilitar 
uma reflexão sobre os critérios adotados 
por esta instituição para a referida área. 
Deverá, ainda, realizar estudos para 
subsidiar a execução de normas para o 
entorno dos monumentos tombados da 
cidade de Angra dos Reis. 
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12. BA Salvador 

7ª Superintendência 
Regional - 7ª SR 

 

 

Casa Berquó - Rua Visconde de 
Itaparica, 08 - Centro - Barroquinha 
CEP: 40.020-080 – Salvador-BA 
Telefones: (71) 3321-0133/3321-
0459/3321-0256 
Fax: (71) 3243.9067 
e-mail: 7sr@iphan.gov.br 

1 vaga 
 
Arquivologia 

Além das atividades de rotina da 
unidade, o bolsista deverá desenvolver 
atividades e análises relacionadas ao 
tratamento técnico, organização do 
acervo e tramitação da documentação da 
7a SR e unidades vinculadas.    

13. BA Porto Seguro 

Escritório Técnico de 
Porto Seguro / 7ª 
Superintendência 
Regional 

 

 

Rua Antônio Ricalde nº 39 - Cidade 

Histórica  

CEP: 45810-000 

Porto Seguro-BA 
Telefax: (73) 3288 2285 
E-mail: 9subr@iphan.gov.br  
 

1 vaga 
 
Arquitetura e 
Urbanismo 

Além das atividades de rotina da 
unidade, o bolsista deverá participar da 
elaboração de estudos técnicos visando à 
definição do plano de preservação de 
áreas tombadas em Porto Seguro/BA. 
Deverá, também, realizar atividades de 
acompanhamento de vistorias e análises 
técnicas de projetos arquitetônicos, 
urbanísticos, de restauro e de 
intervenções urbanísticas na região.  

14. SP São Paulo 

9ª Superintendência 
Regional - 9ª SR 

 Rua Baronesa de Itu, 639 – Higienópolis 

CEP: 01.231-001 – São Paulo-SP 

Telefone: (11) 3826-0744/3826-

0905/3826-0913 

Fax: (11) 38262517 

E-mail: 9sr@iphan.gov.br 

 1 vaga 
 
Ciências Sociais 

Além das atividades de rotina da 
unidade, o bolsista deverá participar da 
implementação de políticas de patrimônio 
imaterial, tais como: a realização do 
Inventário Nacional de Referências 
Culturais no Bairro do Bom Retiro; o 
levantamento antropológico e 
desenvolvimento de ações de proteção 
da memória da Vila de Paranapiacaba e  
o levantamento de manifestações 
culturais afro-brasileiras em São Paulo.     

15. SC Florianópolis 

11ª Superintendência 
Regional – 11ª SR 

Rua Conselheiro Mafra, 141 – 2º andar. 
Edifício da Antiga Alfândega 
CEP. 88010-100 – Florianópolis - SC 

Telefax: (48) 3223-0883  

E-mail: 11sr@iphan.gov.br 

1 vaga 
 
 
Licenciatura em 
História ou 
Sociologia  
 
 

Além das atividades de rotina da 
unidade, o bolsista deverá participar de 
atividades de pesquisa e ações ligadas à 
educação patrimonial, a partir de um 
diagnóstico das ações desenvolvidas pela 
11ª. SR, buscando a elaboração de 
planos e projetos para divulgação do 
patrimônio cultural brasileiro e das ações 
do IPHAN a um público mais amplo.  

     16. RS  Porto Alegre 

12ª Superintendência 
Regional - 12a SR 

Av. Independência, 867 
CEP: 90035-076 - Porto Alegre - RS 
Telefaxes: (51) 3311-1188, 3311-9351, 
3311-7722, 3311-3853  
E-mail: 12sr@iphan.gov.br 
 

1 vaga 
 
Arquitetura e 
Urbanismo 
 

Além das atividades de rotina da 
unidade, o bolsista deverá participar das 
atividades de pesquisa e preservação 
diretamente relacionadas à elaboração 
de normas para os veículos publicitários 
localizados no entorno dos bens 
tombados da cidade de Antônio 
Prado/RS. 

     17. RS  Porto Alegre 

12ª Superintendência 
Regional - 12a SR 

Av. Independência, 867 
CEP: 90035-076 - Porto Alegre - RS 
Telefaxes: (51) 3311-1188, 3311-9351, 
3311-7722, 3311-3853  
E-mail: 12sr@iphan.gov.br 
 

1 vaga 
 
Comunicação 
Social 
  
 

Além das atividades de rotina da 
unidade, o bolsista deverá participar das 
atividades relacionadas ao Dia Nacional 
do Patrimônio Cultural, no Estado do RS, 
que se constitui em projeto piloto de 
mobilização de instituições públicas e 
privadas, assim como outros setores da 
sociedade, para a promoção do 
patrimônio usando diferentes linguagens, 
suportes e procedimentos de 
comunicação e mobilização da 
população.   
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18. MG São João Del Rei 

Escritório Técnico de 
São João Del Rei -13ª  
Superintendência 
Regional 

Rua Marechal Deodoro número 12 -  
Centro - São João Del Rei – MG - CEP: 
36300-000 
Telefone: (31) 33717663 
E-mail: etecsjdelrey@iphan.gov.br 

1 vaga 
 
Arquitetura e 
Urbanismo 

Além das atividades de rotina da 
unidade, o bolsista deverá participar das 
atividades de pesquisa e análise de 
projetos arquitetônicos, auxiliar na 
elaboração de laudos técnicos, vistorias 
em imóveis e demais estudos para 
delimitação do entorno de monumentos 
e conjunto urbanístico tombado pelo 
IPHAN em São João Del Rei/MG. 

19. GO Goiânia  

14ª Superintendência 
Regional - 14a SR 

Rua 83, nº 643 – Setor Sul 
CEP: 74083-020 – Goiânia – GO 

Telefones: (62) 3218-1600, 3218-1660, 
3218-4003  
Fax: (62) 3218-1609  
E-mail: 14sr@iphan.gov.br 

1 vaga 
 
Arquitetura e 
Urbanismo 

Além das atividades de rotina da 
unidade, o bolsista deverá participar da 
elaboração de levantamentos 
arquitetônicos, seguidos de 
desenvolvimento de estudos e projetos 
para as áreas tombadas. Tais atividades 
e estudos contribuirão com a construção 
de um banco de projetos para a 14ª SR, 
que deve contemplar os Estados de 
Goiás, Mato Grosso e Tocantins. 

20. DF Brasília 

15ª Superintendência 
Regional - 15a SR 

SBN Q. 02 – Edifício Central Brasília, 1º 
andar 
CEP: 70040-904 – Brasília - DF 
Telefones: (61) 3414.6154, 3414.6242  
Fax: (61) 3326.4951  
E-mail: 15sr@iphan.gov.br 
 

1 vaga 
 
Engenharia  
Civil 
 

Além das atividades de rotina da 
unidade, o bolsista deverá participar de 
atividades de pesquisa sobre o estado de 
conservação dos bens imóveis na área 
tombada de Brasília, como subsídio para 
as ações de preservação do IPHAN. Além 
disso, deverá participar dos Inventários 
realizados no âmbito da 15ª SR.  

     21. MS Campo Grande 

18a Superintendência 
Regional 

Av. Noroeste, 5140. 
CEP: 79002-010 – Campo Grande - MS.  
Telefones: (67) 382-5921 e 232-2701 
E-mail: 18sr@iphan.gov.br                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

1 vaga 
 
Arquitetura e 
Urbanismo 
  

 

Além das atividades de rotina da 
unidade, o bolsista deverá participar de 
pesquisa e análise de projetos 
arquitetônicos, identificação, 
levantamentos técnicos, definindo 
critérios de preservação de bens móveis 
e imóveis, parâmetros de restauro, 
levantamentos métrico-arquitetônicos, 
prospecção arquitetônica e arqueológica, 
estudos tipológicos e de evolução urbana 
no estado de Mato Grosso do Sul.  

     22. PI São Raimundo Nonato 

Escritório Técnico de 
São Raimundo Nonato 
– 19ª 
Superintendência 
Regional 

 

Praça Marechal Teodoro, 790, Centro  
CEP: 64000-160 – Teresina - PI 
Telefone: (86) 3221-1404  
Fax: (86) 3221-5538  
E-mail: 19sr@iphan.gov.br 

  

1 vaga 
 
História ou 
Pedagogia ou 
arqueologia 

Além das atividades de rotina da 
unidade, o bolsista deverá participar de 
atividades de pesquisa e elaboração de 
projeto de educação patrimonial voltado 
para a população de São Raimundo 
Nonato e cidades localizadas no entorno 
da Serra da Capivara, buscando a  
integração dessas comunidades rurais 
em estratégias de preservação do 
patrimônio arqueológico da região. 

23. PB  João Pessoa 

20ª Superintendência 
Regional – 20a SR 

Praça Venâncio Neiva, 68 - Centro 
CEP: 58.011-020 - João Pessoa - PB 
Telefone: (83) 3241-2896  
Fax: (83) 3241-2959  
E-mail: 20sr@iphan.gov.br  

1 vaga 
 
Arquitetura e 
Urbanismo 
 

Além das atividades de rotina da 
unidade, o bolsista deverá participar de 
atividades de pesquisa para a 
transformação do diversificado 
patrimônio cultural de natureza material 
e imaterial das diversas regiões da 
Paraíba em rotas ou roteiros temáticos 
do Estado.  

24.     

 

RN 

 

 

 

Natal 

Sub-Regional do Rio 
Grande do Norte - 20ª 
Superintendência 
Regional 

Rua da Conceição, 603 – Centro – 
Cidade Alta 
CEP: 59025-270 – Natal – RN 
Telefone: (84) 3211.6166 
Fax: (84) 3221.5966 
E-mail: 3subr@iphan.gov.br   

1 vaga 
Ciências Sociais 

Além das atividades de rotina da 
unidade, o bolsista deverá atuar na área 
de Patrimônio Imaterial por meio das 
atividades desenvolvidas pelo Projeto de 
Mapeamento das Referências Culturais 
do Seridó, sobretudo no 
acompanhamento do trabalho de campo 
e da elaboração de relatórios.  
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25. ES Vitória  

21ª Superintendência 
Regional - 21a SR 

Rua José Marcelino, 203/205 – Cidade 
Alta - Centro 
CEP: 29015-120 – Vitória - ES 
Telefax: (27) 3223.0606  

Email: 21sr@iphan.gov.br  

1 vaga 
 
Ciências Sociais 

Além das atividades de rotina da 
unidade, o bolsista deverá participar de 
estudos e atividades de levantamento e 
identificação das referências culturais da 
comunidade pomerana no Espírito Santo. 
Acompanhará, ainda,  projetos relativos 
ao mapeamento das comunidades 
quilombolas do Espírito Santo,  
mapeamento das manifestações culturais 
relacionadas ao CONGO, avaliação e 
monitoramento das políticas de 
salvaguarda do Ofício das Paneleiras de 
Goiabeiras, além da identificação 
preliminar da Folia de Reis do município 
de Muqui. 
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