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EDITAL Nº 001/2019 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE ESTÁGIO EM DESIGN 2019

 

Processo nº 01496.000523/2019-11

A Superintendência do Ins�tuto do Patrimônio Histórico e Ar�s�co Nacional no Ceará – IPHAN-CE – torna
pública, para conhecimento dos interessados, a realização de PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE
ESTÁGIO EM DESIGN 2019, observadas as disposições constantes neste Edital e respeitando-se a Lei Nº
11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes.

 

O presente Edital possui 02 (dois) anexos, incluindo a Ficha de Inscrição (Anexo I) e a Bibliografia Básica
(Anexo II) como partes integrantes da seleção aqui regida.

 

1. INSCRIÇÃO

 

1.1. As inscrições serão gratuitas e realizadas no período de 01/07 a 12/07/2019, através da Ficha de
Inscrição (Anexo I), preenchida e acompanhada obrigatoriamente da seguinte documentação:

 

a) Currículo elaborado na Plataforma La�es (CNPq), impresso a par�r do site h�p://la�es.cnpq.br ;

b) Por�ólio contendo até, no máximo, 10 (dez) trabalhos realizados;

c) Declaração de Matrícula com disciplinas em curso;

d) Histórico escolar atualizado;

e) Cópia do CPF e do RG.

 

1.2. As inscrições deverão ser realizadas, no período indicado, apresentando-se toda documentação
exigida no item 1.1., em envelope lacrado, na sede da Superintendência do IPHAN no Ceará, localizada no
endereço Rua Liberato Barroso, Nº 525, Centro, Fortaleza (ao lado do Theatro José de Alencar), de
segunda a sexta, das 8h30 às 12h00, e das 14h00 às 17h00.

 

1.2.1. No envelope, com a documentação de inscrição, deverá constar nos espaços do remetente e do
des�natário, respec�vamente, as seguintes informações:

 

 

http://lattes.cnpq.br/


Des�natário:

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE ESTÁGIO EM DESIGN 2019

Superintendência do IPHAN no Ceará

Rua Liberato Barroso, Nº 525, Centro

CEP: 60030-160, Fortaleza, Ceará

 

Remetente:

Nome completo do(a) candidato(a)

Telefones

E-mail

 

2. DESCRIÇÃO DA VAGA

 

2.1. Número de vagas: 01 (uma)

 

2.2. Descrição sumária das a�vidades

 

a) Redação e edição de textos sobre as ações realizadas pela ins�tuição;

b) Colaboração no planejamento e execução de ações rela�vas ao Patrimônio Imaterial;

c) Pesquisa em acervos �sicos e digitais a respeito de bens culturais;

d) Desenvolver projetos gráficos e diagramação de material ins�tucional, incluindo a iden�dade visual de
projetos ins�tucionais, tais como livros didá�cos, livretos, banners, folders, catálogos, convites, car�lhas,
etc., para disponibilização eletrônica e impressa;

e) Inserção de informações no site do IPHAN/CE, site oficial da Superintendência do IPHAN no Ceará
( h�p://portal.iphan.gov.br/ce );

f) Atualização das mídias sociais u�lizadas pela ins�tuição visando ampliar a divulgação de ações
ins�tucionais.

 

2.3. Requisitos:

 

a) Não possuir vínculo emprega�cio;

b) Ser maior de 18 (dezoito) anos na data de assinatura do contrato;

c) Possuir conhecimento da língua portuguesa brasileira, respeitando as par�cularidades linguís�cas de
pessoas e comunidades envolvidas nos trabalhos realizados pela ins�tuição;

d) Estar regularmente matriculado em curso de Design ou Design Gráfico, em Ins�tuição de Ensino
Superior reconhecida pelo MEC;

e) Estar cursando a par�r do 5º período da graduação, tendo cumprido pelo menos 40% (quarenta por
cento) da totalidade dos créditos exigidos para a conclusão do curso;

f) Ter disponibilidade para estagiar por um período mínimo de 06 meses, com carga horária de, ao
menos, 04 (quatro) horas diárias - 20 (vinte) horas semanais;

g) Possuir conhecimento de produção, redação e edição de conteúdos editoriais (webmastering);
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h) Possuir conhecimento de programas de edição de texto (pacote Office);

i) Possuir conhecimento nos usos de programas de edição de imagens, como o Corel Draw X6, e
so�wares da Adobe como Illustrator CS+, Photoshop CS+ e InDesign CS+;

j) Possuir conhecimento de u�lização de plataformas de criação de sites, em especial o Wordpress, de
sites de compar�lhamento de vídeos (youtube), e de mídias sociais (facebook, twi�er, instagram);

k) Desejável conhecimento e experiência na área de fotografia.

 

2.4. O(A) candidato(a) admi�do(a) no programa de estágio poderá optar entre as cargas horárias de 04
(quatro) horas diárias, com jornada de 20 (vinte) horas semanais, ou de 06 (seis) horas diárias, com
jornada de 30 (trinta) horas semanais.

 

3. ETAPAS DA SELEÇÃO

 

3.1. A seleção será realizada por uma Comissão de Seleção, cons�tuídas por até 05 (cinco) membros,
integrantes do corpo técnico da Superintendência do IPHAN no Ceará. A seleção se dará em três etapas, a
saber:

 

3.1.1.  Etapa 1: Análise de Currículos, com caráter eliminatório e classificatório.

 

3.1.1.1. O currículo deve ser elaborado na Plataforma La�es (CNPq) e impresso a par�r do site
h�p://la�es.cnpq.br .

 

3.1.1.2. Serão avaliadas as competências e habilidades desenvolvidas pelos candidatos a par�r da
experiência profissional. Os candidatos serão avaliados com notas de 0,0 a 2,0, em conformidade com
os seguintes critérios. Os que não ob�verem nota igual ou superior a 1,0 serão eliminados do processo
sele�vo. Nos casos em que o somatório de pontos atribuídos totalizar nota superior à pontuação máxima
para esta etapa (2,0 pontos), esta será a nota atribuída aos candidatos.

 

ITEM PONTUAÇÃO
POR ITEM

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

Par�cipação em projetos de design 0,25 1,5

Curso extracurricular 0,25 1,0

Par�cipação em evento acadêmico (congressos, seminários,
simpósios e/ou jornadas) 0,2 1,0

Publicação em anais, revistas cien�ficas, jornais, livros ou em
periódicos eletrônicos 0,25 1,0

Apresentação de trabalho em evento acadêmico (congressos,
seminários, simpósios e/ou jornadas) 0,25 1,0

http://lattes.cnpq.br/


 

3.1.2. Etapa 2: Avaliação de Por�ólios e Prova Escrita, com caráter eliminatório e classificatório.

 

3.1.2.1. O por�ólio deverá conter até, no máximo, 10 (dez) trabalhos realizados pelo(a) candidato(a),
podendo ser entregue em meio �sico e/ou digital (CD, DVD ou pendrive, em formato pdf).

 

3.1.2.2. A avaliação do por�ólio levará em consideração a qualidade e a diversidade dos trabalhos
realizados, analisando o seu desenvolvimento técnico e conceitual. Os por�ólios serão avaliados com
notas de 0,0 a 2,5. Os que não ob�verem nota igual ou superior a 1,25 serão eliminados do processo
sele�vo.

 

3.1.2.3. A prova escrita constará de questões disserta�vas, formuladas a par�r da bibliografia básica
indicada no Anexo II deste Edital. O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta
esferográfica de �nta azul ou preta, fabricada em material transparente, não sendo permi�da a
interferência ou a par�cipação de outras pessoas.

 

3.1.2.3.1.  A prova avaliará o grau de conhecimento dos temas propostos, a u�lização correta de
conceitos, a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto
da Língua Portuguesa. O(A) candidato(a) deverá produzir suas respostas primando pela coerência e pela
coesão.

 

3.1.2.3.2. O(A) candidato(a) terá acesso ao local de prova mediante a apresentação de documento de
iden�ficação original, com foto, não sendo aceitas cópias, mesmo que auten�cadas. Serão considerados
documentos de iden�ficação: Carteira ou Cédula de Iden�dade expedida pela Secretaria de Segurança
Pública, Forças Armadas, Polícias Militar, Civil e Federal; Carteira Nacional de Habilitação atualizada
(modelo com foto), Passaporte, Carteira de Trabalho ou Carteira de Previdência Social.

 

3.1.2.3.3. A prova terá duração de 2 (duas) horas e será avaliada com notas de 0,0 a 2,5. Os que não
ob�verem nota igual ou superior a 1,25 serão eliminados do processo sele�vo.

 

3.1.2.4. O resultado desta etapa será ob�do através do somatório das notas do(a) candidato(a) na
avaliação do por�ólio e na prova escrita.

 

3.1.3. Etapa 3: Entrevistas, com caráter eliminatório e classificatório. Os candidatos aprovados nas Etapas
1 e 2 serão convocados para a realização de entrevista, a ser feita individualmente, na sede da
Superintendência do IPHAN no Ceará, com horário a ser definido na convocatória.

 

3.1.3.1. O(A) candidato(a) terá acesso ao local de entrevista mediante a apresentação de documento de
iden�ficação original, com foto, não sendo aceitas cópias, mesmo que auten�cadas. Serão considerados
documentos de iden�ficação os já citados no item 3.1.2.3.2.

 

3.1.3.2. A entrevista, a ser realizada individualmente, avaliará a capacidade do(a) candidato(a) de
organizar e expor suas ideias, a sua disponibilidade e flexibilidade para execução de ações rela�vas ao
Patrimônio Cultural, o seu interesse e os seus conhecimentos relacionados ao Patrimônio Cultural, dentre
outros aspectos relevantes para a análise da adequação de seu perfil à vaga de interesse.



 

3.1.3.3. Nesta etapa, os candidatos serão avaliados com notas de 0,0 a 3,0. Os que não ob�verem nota
igual ou superior a 1,5 serão eliminados do processo sele�vo.

 

3.1.4. A nota final será ob�da através do somatório das notas do(a) candidato(a) nas Etapas 1, 2 e 3.

 

3.1.4.1. Em caso de empate na nota final, terá preferência o(a) candidato(a) que ob�ver a maior nota na
Etapa 2 - Avaliação de Por�ólios e Prova Escrita. Persis�ndo o empate, terá preferência o(a) candidato(a)
que ob�ver a maior nota na Etapa 3 - Entrevistas e, sucessivamente, na Etapa 1 - Análise de currículos.
Ainda persis�ndo o empate, será classificado o(a) candidato(a) que �ver maior idade.

 

4. CRONOGRAMA DAS ETAPAS DE SELEÇÃO

 

ETAPA DATAS

Inscrição 01/07/2019 a 12/07/2019

Etapa 1: Análise de Currículos 15/07/2019 a 19/07/2019

Divulgação do resultado preliminar da Etapa 1 21/07/2019

Prazo recursal rela�vo ao resultado da Etapa 1 22/07/2019

Divulgação do resultado da Etapa 1 23/07/2019

Prova escrita 01/08/2019

Avaliação de Por�ólios 24/07/2019 a 07/08/2019

Divulgação do resultado preliminar da Etapa 2 08/08/2019

Prazo recursal rela�vo ao resultado da prova escrita 09/08/2019

Divulgação do resultado da Etapa 2 12/08/2019

Etapa 3: Entrevistas 13/08/2019 a 16/08/2019

RESULTADO FINAL 22/08/2019

 

5. AUXÍLIOS FINANCEIROS

 

5.1. O(A) candidato(a) admi�do(a) fará jus ao recebimento mensal da bolsa-auxílio, no valor de R$ 364,00
(trezentos e sessenta e quatro reais) – jornada de 20 (vinte) horas semanais - ou de R$ 520,00



(quinhentos e vinte reais) – 30 (trinta) horas semanais – mais o Auxílio Transporte Diário no valor de R$
6,00 (por dia efe�vamente estagiado).

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS

 

6.1. O ato de inscrição gera a presunção absoluta de que a(o) candidata(o) conhece o presente Edital e
que aceita as condições do processo classificatório, tais como se acham nele estabelecidos.

 

6.2. Estarão automa�camente desclassificados os candidatos que não comparecerem em qualquer uma
das etapas do processo sele�vo.

 

6.3. Ao final de cada etapa de seleção, os resultados serão divulgados na página do IPHAN-CE na internet
(h�p://portal.iphan.gov.br/ce), e os candidatos aprovados serão convocados por e-mail. As datas e prazos
definidos neste chamamento podem ser alterados a critério do IPHAN-CE, com a divulgação prévia.

 

6.4. Ao final das Etapas 1 e 2, cabem recursos rela�vos aos resultados da análise dos currículos e da prova
escrita, no prazo de 01 (um) ú�l após a divulgação dos resultados, sendo de total responsabilidade do
proponente acompanhar a atualização dessas informações. Os recursos poderão ser realizados através do
e-mail patrimonio.imaterial.ce@iphan.gov.br ou na sede do IPHAN-CE.

 

6.5. A inexa�dão de declarações e/ou irregularidades nos documentos apresentados eliminarão a(o)
candidata(o) do processo classificatório e anular-se-á todos os atos efeitos decorrentes da sua inscrição,
ainda que verificada após a homologação dos resultados.

 

6.6. O prazo de validade da seleção é de 06 (seis) meses, contados a par�r da homologação do resultado
final e poderá ser prorrogado por até 1 (um) ano. Neste prazo, poderá haver aproveitamento de
candidatos aprovados, respeitando-se a ordem de classificação no processo sele�vo, em casos de
desistência ou quaisquer outras situações que resultarem no desligamento de candidatos admi�dos no
programa de estágio.

 

6.7. Os casos omissos neste Edital serão decididos pela Comissão de Seleção.

 

6.8. Mais informações poderão ser ob�das prioritariamente pelos telefones (85) 3221-6360 e (85) 3221-
6263, ou pelo e-mail patrimonio.imaterial.ce@iphan.gov.br.

 

Documento assinado eletronicamente por Otacilio Jose Pinheiro Macedo, Superintendente do
IPHAN-CE, em 26/06/2019, às 14:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.iphan.gov.br/auten�cidade,
informando o código verificador 1270419 e o código CRC 019DE3E8.
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