
Fundação Casa de Rui Barbosa abre inscrições para Concurso Público 

Estão abertas as inscrições para o Concurso Público n° 2/2013 para provimento de 48 (quarenta 
e oito) cargos do Quadro de Pessoal da Fundação Casa Rui Barbosa (FCRB), Rio de Janeiro. O candidato 
interessado poderá realizar sua inscrição no período das 08h do dia 22/07/2013 às 23:59min do dia  
22/08/2013 através do endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.  

O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado até o dia 23/08/2013. As provas 
Objetivas (todos os cargos), Discursiva (cargos de nível superior) e Redação (cargos de nível médio e 
técnico) serão realizadas na data provável de 15 de setembro de 2013, na cidade do Rio de Janeiro em 
horário e local a serem informados através do CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO. 
Cargos: 

Nível Médio 

Assistente em Ciência e Tecnologia Assistente I  

Área de Atuação – Administração 

Remuneração Inicial Bruta - R$ 2.041,31 

Requisitos do cargo – Certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio completo, 

devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Exige-se experiência 

mínima de 1 (um) ano em funções de apoio administrativo inerentes à área de atuação. 

 

Técnico em Ciência e Tecnologia I 

Área de Atuação – Conservação / Restauração 

Remuneração Inicial Bruta – R$ 2.041,31 

Requisitos do cargo – Certificado de conclusão ou diploma devidamente registrado de nível médio 

completo, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Exige-se ter curso técnico em 

conservação e restauração de bens culturais móveis em suporte papel; ou experiência mínima 

comprovada de 1 (um) ano em atividades técnicas próprias da área de conservação e restauração de 

bens culturais móveis em suporte papel. 

 

Técnico em Ciência e Tecnologia I 

Área de Atuação – Museologia 

Remuneração Inicial Bruta – R$ 2.041,31 

Requisitos do cargo – Certificado de conclusão ou diploma devidamente registrado de nível médio 

completo, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC Exige-se um ano, no mínimo, de 

experiência comprovada em atividades de atuação pertinentes às atribuições do cargo. 

 

Técnico em Ciência e Tecnologia I 

Área de Atuação – Arquivologia 

Remuneração Inicial Bruta – R$ 2.041,31 

Requisitos do cargo – Certificado de conclusão ou diploma devidamente registrado de nível médio 

completo, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC, acrescido de conhecimentos 

específicos ao cargo conforme a Lei no 6.546, de 04 de julho de 1978 e o Decreto no 82.590, de 06 de 

novembro de 1978 que regulamentam a profissão do Técnico em Arquivo. Exige-se 1 (um) ano, no 

mínimo, de experiência na execução de tarefas inerentes ao cargo. 

 

Técnico em Ciência e Tecnologia I 

Área de Atuação – Biblioteconomia 

Remuneração Inicial Bruta – R$ 2.041,31 

Requisitos do cargo – Certificado de conclusão ou diploma devidamente registrado de nível médio 

completo, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Exige-se um ano, no mínimo, de 

participação em projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico em biblioteconomia, ou 1 (um) 

ano de experiência em biblioteca. 

http://www.institutoaocp.org.br/


 

Nível Médio Técnico 

 

Assistente em Ciência e Tecnologia Assistente I 

Área de Atuação – Tecnologia da informação 

Remuneração Inicial Bruta – R$ 2.041,31 

Requisitos do cargo – Certificado de conclusão ou diploma de curso de educação profissional técnica de 

nível médio em Informática, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino reconhecida 

pelo MEC. Exige-se experiência mínima de 1 (um) ano em funções de apoio administrativo inerentes à 

área de atuação. 

 

Técnico em Ciência e Tecnologia Assistente I 

Área de Atuação – Edificação 

Remuneração Inicial Bruta - R$ 2.041,31 

Requisitos do cargo – Certificado de conclusão ou diploma devidamente registrado de nível médio 

completo, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC, acrescido de conhecimentos 

específicos ao cargo conforme as Resoluções CONFEA nºs 218/1973 e 268/1979, que regulamentam a 

profissão do Técnico em Edificação. Exige-se 1 (um) ano, no mínimo, de experiência na execução de 

tarefas inerentes ao cargo. 

 

Nível Superior 

 

Analista em Ciência e Tecnologia Junior I 

Área de Atuação – Engenharia 

Remuneração Inicial Bruta – R$ 3.706,93 

Requisitos do cargo – Diploma ou Certificado, devidamente registrado, fornecido por instituição de 

ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), de conclusão de curso de graduação em nível 

superior, em Engenharia Civil, com Registro Profissional no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia. 

 

Analista em Ciência e Tecnologia Junior I 

Área de atuação – Gestão Contábil e Financeira 

Remuneração Inicial Bruta – R$ 3.706,93 

Requisitos do cargo – Diploma ou Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de 

graduação em nível superior, em Ciências Contábeis, fornecido por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), com Registro Profissional no Conselho Regional de 

Contabilidade. 

 

Analista em Ciência e Tecnologia Junior I 

Área de Atuação – Planejamento e Administração 

Remuneração Inicial Bruta – R$ 3.706,93 

Requisitos do cargo – Diploma ou Certificado, devidamente registrado, fornecido por instituição de 

ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), de conclusão de curso de graduação em nível 

superior, em Administração ou Economia, com Registro Profissional nos respectivos Conselhos 

Regionais. 

 

Analista em Ciência e Tecnologia Junior I 

Área de Atuação – Editoração 

Remuneração Inicial Bruta – R$ 3.706,93 



Requisitos do cargo - Diploma ou Certificado, devidamente registrado, fornecido por instituição de 

ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), de conclusão de curso de graduação em nível 

superior, em Administração ou Economia, com Registro Profissional nos respectivos Conselhos 

Regionais. 

 

Tecnologista Jr. I 

Área de atuação – Arquivologia 

Remuneração Inicial Bruta – R$ 3.706,93 

Requisitos do cargo – Diploma ou Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível 

superior em Arquivologia, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação 

(MEC), de acordo com a Lei no 6.546, de 04 de julho de 1978 e o Decreto no 82.590, de 06 de novembro 

de 1978 que regulamentam a profissão do Arquivista. 

 

Tecnologista Jr. I 

Área de atuação – Biblioteconomia 

Remuneração Inicial Bruta – R$ 3.706,93 

Requisitos do cargo – Diploma ou Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível 

superior em Biblioteconomia, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da 

Educação (MEC), com Registro Profissional no Conselho Regional de Biblioteconomia. 

 

Tecnologista Jr. I 

Área de Atuação – Museologia 

Remuneração Inicial Bruta – R$ 3.706,93 

Requisitos do cargo – Diploma ou Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível 

superior em Museologia, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação 

(MEC), de acordo com a Lei no 7.287, de 18 de dezembro de 1984 e o Decreto nº 91.775, de 16 de 

outubro de 1985 sobre a regulamentação da profissão de Museólogo, com Registro Profissional no 

Conselho Regional de Museologia. 

 

Tecnologista Jr. I 

Área de Atuação – Preservação Arquitetônica 

Remuneração Inicial Bruta – R$ 3.706,93 

Requisitos do cargo – Diploma ou Certificado, devidamente registrado, fornecido por instituição de 

ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), de conclusão de curso de graduação em nível 

superior plena em Arquitetura e Urbanismo, com registro profissional do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo. 

 

Tecnologista Jr. I 

Área de Atuação – Conservação / Restauração 

Remuneração Inicial Bruta – R$ 3.706,93 

Requisitos do cargo – Diploma ou Certificado, devidamente registrado, fornecido por instituição de 

ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), de conclusão de curso de graduação em nível 

superior em Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis na Área de Papel, ou em Belas Artes, 

Biblioteconomia, Arquivologia, Museologia ou Química. 

 

Tecnologista Jr. I 

Área de Atuação – Conservação / Restauração de Bens Imóveis 

Remuneração Inicial Bruta – R$ 3.706,93 

Requisitos do cargo - Diploma ou Certificado, devidamente registrado, fornecido por instituição de 

ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), de conclusão de curso de graduação em nível 



superior na área de concentração de conservação e restauração de bens culturais móveis e integrados; 

ou que possua graduação em outra área e que possua curso técnico reconhecido pelo MEC na área de 

conservação e restauração de bens móveis. 
 


