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A Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Pará – 

Iphan-PA, torna pública a realização de PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO 2017. 

Os interessados em participar do Processo deverão realizar sua inscrição no período de 

09/02/2017 a 24/02/2017, exclusivamente por meio do formulário online, disponível 

através do link:  

 

http://tinyurl.com/estagioiphanpa2017 

 

 

REQUISITOS 

Os candidatos devem preencher os seguintes requisitos: 

a) Estar regularmente matriculado em Instituição de Ensino Superior; 

b) Estar cursando o período da graduação, conforme especificado no quadro de vagas; 

c) Não possuir reprovação em matérias básicas do currículo específico de sua formação; 

d) Ter disponibilidade para estagiar por 12 meses no período de 04 (quatro) horas diárias 

- 20 (vinte) horas semanais; 

e) Possuir conhecimentos básicos em Informática (Windows, Word, Power Point, Excel e 

Internet); Para os candidatos da arquitetura e urbanismo será exigido conhecimento em 

autocad; 

 

AUXÍLIOS FINANCEIROS 

Bolsa: R$ 364,00 

Auxílio Transporte Diário: R$ 6,00 (por dia efetivamente estagiado) 

 

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

1) Análise de currículo, caráter eliminatório e classificatório. 

2) Prova dissertativa: os candidatos selecionados na Etapa 1 serão avisados por e-mail e 

deverão comparecer ao Iphan/Pa, dia 08 de março, às 09h, para realização de prova 

dissertativa sobre tema relativo ao patrimônio cultural. As provas terão caráter eliminatório 

e classificatório. Os candidatos que obtiverem nota inferior a 7 (sete) estarão 

automaticamente eliminados. 

3) Prova prática: exclusivo para candidatos para a vaga de Arquitetura e Urbanismo: 

teste prático com atividade de representação gráfica utilizando software cad e de 

modelagem, que será realizado dias 09 e 10 de março, com horário a ser definido em 

convocatória específica. Só serão corrigidas as provas práticas dos candidatos que 

obtiveram nota igual ou superior a 7 (sete) na prova dissertativa.  

4) Entrevista: os candidatos selecionados nas Etapas 1 e 2 serão convocados para 

realização de entrevista, a qual será realizada nos dias 15, 16 e 17 de março, com horário a 

ser definido na convocatória. A entrevista terá caráter classificatório. 

5) Validação da documentação, de caráter eliminatório, na hipótese de não apresentação 

dos documentos exigidos para o estágio ou não preenchimento das condições especificadas 

neste documento. 

http://tinyurl.com/estagioiphanpa2017
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QUADRO DE VAGAS  

CURSO ÁREA ATIVIDADES PERFIL PERÍODO VAGAS 

Arquitetura e 

Urbanismo 

Patrimônio 

Material 

Auxílio na análise dos projetos 

arquitetônicos e urbanístico 

relacionados a bens culturais 

protegidos pelo IPHAN  

Compreensão de projeto arquitetônico e 

urbanístico (etapas e representação gráfica), 

conhecimento de ferramentas cad e modelagem, 

noções de fotografia de arquitetura, conhecimento 

de correntes e estilos arquitetônicos em Belém, 

noção de avaliação do estado de conservação de 

bens edificados. 

A partir do 7º 01 

Ciências Sociais, 

História, 

Geografia e 

Museologia 

Patrimônio 

Imaterial 

Auxiliar no planejamento e 

execução de ações de 

Salvaguarda do Patrimônio 

Imaterial 

Conhecimento da legislação concernente ao PI e do 

Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. 

Noções a respeito dos Bens Culturais Registrados 

no Pará e no Brasil. Experiência com metodologias 

participativas, junto a grupos de cultura popular. 

A partir do 5º 01 

Comunicação 

Social - 

Jornalismo 

Educação 

Patrimonial 

Auxiliar no planejamento, 

execução e divulgação de ações 

de Educação Patrimonial 

Noções de conceitos e processos relacionados ao 

patrimônio cultural brasileiro e à educação 

patrimonial. Conhecimento na elaboração de 

estratégias de comunicação na área da cultura. 

A partir do 5º 01 

 

 



3 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Indicamos algumas referências que servirão de base para as provas discursivas: 

 

Área de Patrimônio Imaterial e Educação Patrimonial:  

 

FONSECA, Maria Cecília Londres. Referências Culturais: base para novas políticas de 

patrimônio. In: O Registro do Patrimônio Imaterial: dossiê final das atividades da 

Comissão e do Grupo de Trabalho Patrimônio Imaterial. Brasília: Ministério da 

Cultura/Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 2ª ed, 2003. 

IPHAN. Educação Patrimonial: histórico, conceitos e processos. Brasília: Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 2014. 

_______. A implementação da política de salvaguarda do patrimônio cultural imaterial. In: 

Os sambas, as rodas, os bumbas, os meus e os bois: princípios, ações e resultados da 

política de salvaguarda do patrimônio cultural imaterial – 2003 a 2010. Brasília: Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 2010. 

UNESCO. Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial. Paris, 2003. 

Área de Arquitetura e Urbanismo: 

CARDOSO, Andréia Loureiro. A valoração como patrimônio cultural do "Raio que o 

parta" expressão do modernismo, em Belém/PA. Dissertação (Mestrado) Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Mestrado Profissional em Preservação do 

Patrimônio Cultural, Rio de Janeiro, 2012. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Estarão automaticamente desclassificados os candidatos que não comparecerem em 

qualquer uma das etapas do processo seletivo. 

 

Haverá aproveitamento de candidatos aprovados em ordem de classificação no processo 

seletivo, no prazo de 01 (ano), em casos de desistência ou quaisquer outras situações que 

resultarem no desligamento de candidatos admitidos no programa de estágio. 

 

Ao final de cada etapa de seleção, os resultados serão divulgados na página do iphan na 

internet (iphan.gov.br/pa), e os candidatos aprovados serão convocados por email. 

 

 


