EDITAL

Estágio no Setor de Papel/Serviço de Conservação

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 Setor de Papel do Serviço de
Conservação 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;
06 vagas.

Pré-requisitos


Estar regularmente matriculado em curso de nível superior da Universidade de São Paulo.

Atividades
A área de conservação-restauro de documentos e obras com suporte de papel apresenta
grande diversidade de problemas. O estágio visa colocar o aluno em contato direto com as
atividades e dinâmica profissional de um laboratório de conservação e restauro e com as
atividades ligadas à transferência dos acervos do Serviço de Documentação Textual e Iconografia
(SVDHICO) para a nova reserva técnica em imóvel alugado. Os trabalhos tais como vistoria,
higienização, acondicionamento e embalagem são importantes para garantir a proteção e a preservação do
acervo durante seu manuseio e seu transporte. Tais trabalhos serão realizados segundo os critérios
vigentes de preservação no âmbito nacional e internacional. A equipe do Setor de Papel orientará todas

as atividades.

Descrição das Atividades:
1. Auxilio em preenchimento e organização de documentação técnica;
2. Aprendizagem em realização de documentação fotográfica;
3. Treinamento prático em tratamento de conservação de livros e documentos
(principalmente higienização) conforme necessidades previstas no projeto de mudança;
4. Acondicionamento das diversas coleções e tipologias;
5. Execução de acondicionamento confeccionado sob medida para as obras tratadas;
6. Ao final do período o estagiário deverá apresentar relatório sobre as atividades
desenvolvidas.
Perfil






Ser assíduo e pontual;
Gostar do trabalho em equipe;
Ser cuidadoso, possuir habilidades manuais;
Ser comprometido com a proposta do estágio;
Ter interesse em formação na área de conservação de acervo museológico;

Inscrições: de 20 de julho a 10 de agosto de 2015
As inscrições serão recebidas pelo e-mail acadmp@usp.br e os interessados deverão endereçar
currículo (citando a preferência pelo período da manhã ou tarde) e carta de apresentação justificando o
interesse pelo estágio.
Entrevistas:
Após a avaliação dos currículos, os alunos selecionados serão convidados a comparecer no Museu para
uma entrevista em data e horário a serem agendados.

Disposições Gerais




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).
O horário de cumprimento do estágio deverá ser compatível com o horário das disciplinas
de graduação e com o funcionamento do Museu Paulista.
Ao final do estágio o aluno deverá apresentar relatório.

