
 

ANEXO I - Novo Quadro de Vagas 

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 

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 

História 

Além das atividades de rotina da unidade, 
o bolsista deverá participar da instrução 
de processos de tombamento, através de 
estudos de caso e reflexões sobre 
atribuições de valor aos bens culturais. 
Deverá ainda analisar procedimentos a 
serem adotados, possíveis conseqüências 
das ações de preservação e a inserção do 
assunto nas políticas institucionais e 
públicas. 

2.  DF Brasília 

Departamento de 
Planejamento e 
Administração - 
DPA 

SBN Q. 02 – Edifício Central 
Brasília, 5º andar 
CEP: 70040-904 – Brasília - DF 
Telefones: (61) 3414.6154, 
3414.6242  
Fax: (61) 3414. 6254  
E-mail: dpa@iphan.gov.br 
 

1 vaga 
 
Economia, 
Administração 
ou Ciência 
Política 
 

Além das atividades de rotina da unidade, 
o bolsista deverá participar do 
desenvolvimento de pesquisa e 
elaboração de indicadores culturais na 
área de gestão do patrimônio cultural, a 
partir da análise e sistematização de 
dados institucionais e de  estudos já 
existentes sobre o assunto. 

      3. 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  
 
História 
  
 

Além das atividades de rotina da unidade, 
o bolsista deverá participar da elaboração 
de estudos de tombamento e revisão de 
tombamento da 2ª. Superintendência 
Regional, realizando uma análise crítica e 
proposições sobre o valor histórico 
atribuído aos bens preservados.  

4. 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 
Arquitetura e 
urbanismo 

Além das atividades de rotina da unidade, 
o bolsista deverá participar de inspeções 
técnicas e fiscalização de bens protegidos 
pelo tombamento federal. Deverá ainda 
conhecer e aplicar os mecanismos legais 
de proteção e desenvolver estudos sobre 
a acessibilidade no Conjunto Arquitetônico 
Paisagístico da Cidade de São Luís, trecho 
urbano inscrito como patrimônio mundial 
pela UNESCO, diagnosticando entraves, 
obstáculos e fazendo reflexões no sentido 
de estabelecer estratégias/prioridades de 
atuação. 

5. CE Fortaleza 

4ª 
Superintendência 
Regional – 4ª SR 

Rua Liberato Barroso nº 525 - 
Centro  
(Praça José Alencar). Fortaleza - 
CE 
CEP: 60030-160 
Telefones: (85) 3221-6360 3221-
6263 - 3221-2180 
Fax: (85) 3252-2796 
E-mail: 4sr@iphan.gov.br 
 

1 vaga 
História ou 
Ciências 
Sociais 

Além das atividades de rotina da unidade, 
o bolsista deverá realizar entrevistas, 
pesquisas de campo e bibliográficas sobre 
expressões culturais no Ceará, através de 
estudos de caso e reflexões sobre a 
preservação de bens de natureza 
imaterial. 
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6. SE Aracaju 

8ª 
Superintendência 
Regional – 8ª SR 

Travessa Baltazar de Goes nº 86, 

Edifício do Estado de Sergipe - 14º 
andar 
Aracaju – SE 
CEP: 49010-000 
Telefones: (79) 3211-0755 - 3211-
1879 
Fax: (79) 3211-9943 
E-mail: 8sr@iphan.gov.br 
 

1 vaga 

Arquitetura e 
urbanismo 

Além das atividades de rotina da unidade, o 

bolsista deverá desenvolver estudos sobre a 
acessibilidade na área urbana tombada na 
cidade de Laranjeiras/SE, diagnosticando 
entraves, obstáculos e fazendo reflexões no 
sentido de estabelecer 
estratégias/prioridades de atuação. 

7.  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 participará das atividades 
relacionadas ao Dia Nacional do Patrimônio 
Cultural, no Rio Grande do Sul, 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 para isso 
diferentes linguagens, suportes e 
procedimentos de comunicação.   
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