
EDITAL 

Estágio no Museu Paulista 

Seção Técnico-Científica de Conservação de acervos 

TÊXTEIS E PLÁSTICOS 2023 

 

  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 a Divisão 

de Acervo e Curadoria - Seção Técnico-Científica de Conservação de Acervos – TÊXTEIS 

do Museu Paulista nos termos que seguem: 

Bolsa 

● 20 horas semanais (dias e horários a combinar); 
● R$ 808,00 (oitocentos e oito reais) + auxílio transporte;  
● O estágio tem vigência de um (01) ano com possibilidade de renovação 
● 03 vagas. 

 

Pré-requisitos  

● Estar regularmente matriculado em curso de nível superior:  Têxtil e Moda 
(preferencialmente) (cursando o 4. Semestre em 2022) 

● Deverá ter conhecimento da língua inglesa; 

● Deverá ter disposição para trabalho interdisciplinar, técnico e manual com 

acervos.  

 

● Objetivos 

Aprender sobre o trabalho de conservação de têxteis e plásticos em museus 

Colaborar no planejamento e higienização das diferentes tipologias de acervos 

(indumentária civil e militar, têxteis planos e aplicados) 

Descrição das atividades 

1. Elaboração de listagens, etiquetas e relatórios; 
2. Planejamento e organização de coleções; 
3. Preparação de suportes especiais; 
4. Higienização de acervos sob supervisão direta. 
5. Organização de imagens e pesquisa em banco de dados. 

 
 



 

 

Perfil 

● Ser assíduo e pontual; 
● Gostar do trabalho em equipe e interdisciplinar; 
● Ser cuidadoso, possuir habilidades manuais. 
●  Experiência prática em trabalho com tecidos e costura será bem recebida. 
● Ser comprometido com a proposta do estágio; 
● Ter interesse em formação na área de trabalho em museus e têxteis; 

 
 

PRAZO DE INSCRIÇÃO 

● De 03 a 15 de novembro de 2022. 
 

COMO FAZER A INSCRIÇÃO 
 

● Os interessados deverão encaminhar para o endereço  tecidos@usp.br  o 
currículo resumido (1 página com foto) e uma carta de apresentação justificando 
o interesse pelo estágio. Escrever no campo assunto:   BOLSA CODAGE  TÊXTIL 
2023 

● Após a avaliação dos currículos, serão selecionados os 10 melhores colocados 
para entrevista presencial dia 24 ou 25 de novembro. A convocação será por 
meio de correio eletrônico. 
 
 

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). 

● A jornada de atividade em estágio a ser cumprida deverá compatibilizar-se com 
o seu horário escolar e com o funcionamento do Museu Paulista. 

● Os candidatos deverão mencionar no currículo a disponibilidade de horário para 
o cumprimento do estágio. 

● O estágio terá início em janeiro/fevereiro de 2023 em local próximo à estação 
do metrô Alto do Ipiranga. 

 


