Universidade de São Paulo
Museu Paulista

EDITAL
Seleção para Estagio no Serviço de Documentação Textual e
Iconografia
O Museu Paulista da USP torna público, por meio deste edital, o início do
processo seletivo dentro do programa de Estágios Remunerados da USP para o
Serviço de Documentação Textual e Iconografia nos termos que seguem:
Bolsa
 20 horas semanais (dias e horários a combinar).
 R$ 682,49 (seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos (valor atual) +
auxílio transporte).
 O estágio tem vigência de um (01) ano.
 04 vagas.
Pré-requisitos
 Estar regularmente matriculado em curso de nível superior da Universidade de São Paulo.
 Estar entre o 3º e penúltimo semestre de graduação em História, Biblioteconomia, Ciências
Sociais e Ciências Humanas.
Atividades
O Edifício-Monumento passará por obras de restauro e para isso uma das exigências institucionais é
a retirada do acervo que se encontra no prédio. Esse trabalho consiste na verificação do acervo
físico, conferindo sua localização e registro em planilha para controle da movimentação, preparação
e acondicionamento do acervo visando a transferência para futura reserva técnica. Todo esse
trabalho deverá contar com o auxílio de estagiários nas várias etapas de preparação para a
mudança, assim como para a mudança, entre outras atividades. Esse trabalho possibilitará a
experiência na transferência e movimentação de um grande volume de acervo. Será dado
treinamento e faz parte das atividades leituras dirigidas e participação em seminários internos.

Perfil
 Ser assíduo e pontual.
 Gostar de trabalho em equipe.
 Ser cuidadoso, atento.

Ser comprometido com a proposta do estágio.
Inscrição
 De 12 até 16 de setembro de 2016.

Os interessados deverão encaminhar para acadmp@usp.br currículo e carta de
apresentação justificando o interesse pelo estágio no Serviço de Documentação Textual e
Iconografia.
Disposições Gerais
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Fica vedada a concessão de estágio remunerado a aluno beneficiado por outro programa de
bolsa (conforme parágrafo único do art.3º da Resolução USP 5528/2009).
Após a avaliação dos currículos os selecionados serão convidados à entrevista por meio de
correio eletrônico.
A jornada de atividade em estágio a ser cumprida deverá compatibilizar-se com o seu horário
escolar e com o funcionamento do Museu Paulista.
Citar no currículo a preferência do período manhã ou tarde.

2
Endereço: Parque da Independência, s/nº – Ipiranga – Caixa Postal 42403 – CEP 04218-970 São Paulo – SP- Brasil
Informações: Tel.: (11) 2065-8053 - Fax: (11) 2065-8054
E-mail: estagiompusp@gmail.com - Site: http://www.mp.usp.br

