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EDITAL 01 - SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA A RESERVA TÉCNICA ARQUEOLÓGICA
– LEPAN 

O Instituto de Ciências Humanas e da Informação – ICHI informa a abertura de
processo seletivo para estágio remunerado. 

Vagas: 01
Turno: Manhã e Tarde
Carga horária: 30 horas semanais
Remuneração: valor atual de estágio + auxílio transporte  

Requisitos:
 Preferencialmente, ser aluno dos cursos de Bacharelado em Arqueologia, História,

ou Arquivologia.  Ou ser  aluno de qualquer  curso da FURG com experiência  em
conservação de materiais e gestão de reserva técnica;

 Possuir conhecimentos em conservação de acervos e gestão de reserva técnica; 
 Ter aptidão para trabalhar com público.

Para realização da inscrição os candidatos deverão comparecer na secretaria do ICHI até
às 17:30  do  dia  17 de  abril  para  preenchimento  do  formulário  de  inscrição.  A seleção
ocorrerá em duas fases:
1) através de prova de conhecimentos gerais de conservação de acervos a ser aplicada dia
22 de abril às 13:30 no Liber Studium – Laboratório de Arqueologia do Capitalismo, sala
2105. Esta prova tem caráter eliminatório. O candidato que tiver aproveitamento menor que
70% nesta parte será automaticamente desclassificado do processo.
2) prova prática será aplicada após a fase 1, no dia 22 de abril às 16:30 horas no Liber
Studium – Laboratório de Arqueologia do Capitalismo, sala 2105.
O  critério  de  desempate  será  o  aluno  que  tiver  a  maior  nota  na  prova  prática.
A composição dos pesos das notas será da seguinte forma: 70% para a prova prática e 30%
para a teórica.
Este edital tem validade de 06 meses, a partir da sua data de publicação.
Serão classificados os 3  primeiros colocados.

Atividades desenvolvidas:
De forma geral, o trabalho a ser desenvolvido consiste em:

 Atendimento na Reserva Técnica Arqueológica (telefone, e-mail, etc.);
 Atividades de higienização, manuseio e armazenamento de materiais arqueológicos
 Assessoramento aos usuários na utilização dos materiais da Reserva Técnica

Outras informações podem ser obtidas através do e-mail: liberstudium.furg@gmail.com

Derocina Alves Campos Sosa
Diretora do ICHI


