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EDITAL

 Seleção para Estagio no Serviço de Conservação, Setor de 
Papel

 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 Conservação, Setor de Papel 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, podendo ser prorrogado por mais um (01) ano;
• 01 vaga.

Pré-requisitos 
• Estar regularmente matriculado em curso de nível superior da Universidade de São Paulo.
• Cursando 2º ou 3º ano de graduação em História, Biblioteconomia, Ciências Sociais, Letras, 

Artes Plásticas, Arquitetura e Ciências Humanas afins. 

Atividades 

A área de conservação-restauro de documentos e obras com suporte papel, apresenta grande 
diversidade de problemáticas. O estagio orientado visa colocar o aluno em contato direto com as 
atividades e dinâmica profissional de um laboratório de conservação e restauro.

• Auxilio em preenchimento e organização de documentação técnica
• Aprendizagem em realização de documentação fotográfica
• Treinamento prático em tratamento de conservação de livros e documentos (principalmente 
higienização) conforme necessidades das obras que estiverem em tratamento no Laboratório de 
Conservação e Restauro de Papel no Museu Paulista
• Planejamento de acondicionamento das diversas coleções e tipologias.
• Execução de acondicionamento para obras tratadas
• 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.

Inscrição
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• De 01 até 20 de junho de 2013.
• Os interessados deverão encaminhar para endereço inahergert@usp.br currículo e carta de 

apresentação justificando o interesse pelo estágio no Serviço de Conservação, Setor Papel.
•

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).
• 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.
• Há interesse em alunos com fluência em Inglês.
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