
    

 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA – PREX 
BOLETIM DE ESTÁGIO  

Chamada Pública para Estágio IFB 
Brasília, 12 de março de 2019 

 

VAGAS DE ESTÁGIO: 
CHAMADA PÚBLICA 

Parceria firmada entre Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília IFB e Secretaria 
do Patrimônio da União SPU do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

O Projeto visa a elaboração de laudos periciais de engenharia sobre as condições estruturais e de 
solidez dos imóveis da União, Manual de metodologia de inspeção predial e capacitação dos agentes 

de inspeção. 
Este projeto prevê bolsas para os estudantes do IFB, conforme critérios abaixo: 

Curso Informações 

Técnico em Edificações 

 

2 vagas – Técnico em Edificações 

Requisitos:  

1) Técnico em Edificações a partir de 2º semestre; PROEJA a partir do 

3º semestre. 

Atividades:  

Técnico em Edificações: Avaliação e elaboração de laudos periciais de 

engenharia sobre as condições estruturais e de solidez de imóveis; 

•    Identificar os imóveis que apresentam benfeitorias em situação de 

risco iminente e que necessitam ser demolidos; 

•    Identificar  os  imóveis  que  apresentam  benfeitorias  precárias,  

mas  que não  se apresentam em situação de risco iminente, sendo 

viável sua recuperação; 

•    Recomendar ações para recuperação de imóveis com benfeitorias 

precárias; 

•    Criar  método  de  inspeção  predial  capaz  de  propiciar  e  dar  

sustentação  à decisões administrativas de uso e destinação; 

•    Desenvolver metodologia de inspeção predial com vistas a elaborar 

laudos de análises das estruturas e solidez das construções; 

•    Emitir  laudos de  usabilidade  e  segurança  das  edificações  

baseado  na  metodologia desenvolvida e proposta. 

Técnico em Informática 1 vaga – Técnico em Informática 

 Requisitos:  

1) Técnico em Informática a partir do 3º semestre. 

Atividades: 

  Técnico em Informática:  

Atividades: desenvolvimento de aplicativo específico para a área de 

conhecimento do projeto. 

Salário e benefícios: Bolsa mensal R$ 500,00 + seguro e auxílio transporte 

Carga horária: 30 horas semanais. 

Local: campi do IFB a ser definido pela equipe do projeto. Processo seletivo: 

Critérios de seleção Pontuação Peso Máximo 

 Coeficiente de Rendimento Acumulado do estudante Mínimo de 7 3 30 

Participação em projetos de ensino, pesquisa e /ou extensão 1,0/Projeto 1 10 

Participação em eventos do IFB  1,0/Certificado 1 10 

Carta de intenção* 0 - 10 3 30 

* Clareza sobre a importância do estágio em questão para a formação profissional, para o IFB e para a instituição 
parceira.   

 

Envie seu currículo atualizado, histórico de curso e carta de intenção (máx. uma página) até dia 

20/03/2019 para o e-mail: larissa.aguiar@ifb.edu.br 

 


