
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília 

RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 01/DGSA  DE 26  DE MARÇO DE 2019

A Direção Geral do Campus Samambaia torna público e retifica o edital 01/DGSA nos pontos apresentados abaixo.

I. Em todo o documento, onde se lê: 

Restauro de mobiliário moderno

II. Leia-se: 

Oficina- Escola Restauro e Empalhamento de Cadeiras

III. Em 6.4, onde se lê:
6.5 Os candidatos inscritos no curso de restauro de móveis deverão devem enviar currículo para o e-mail

frederico.ferreira@ifb.edu.br no ato da inscrição e, antes de efetuar a matrícula, comparecer à avaliação de
aptidão para receber autorização do coordenador, conforme classificação baseada em experiência e aptidão.

Apenas os alunos aprovados no exame de aptidão serão matriculados. A avaliação será feita, por ordem de

chegada, até que o total de alunos por turma seja preenchido. Recomenda-se, portanto, que todos os candidatos

compareçam para a avaliação já com toda a documentação necessária para a matrícula. A avaliação terá início

às 14:30 do dia 28 de Março de 2019.

IV. Leia-se: 
6.5 Os candidatos inscritos no curso Oficina- Escola Restauro e Empalhamento de Cadeiras deverão devem enviar

currículo para o e-mail frederico.ferreira@ifb.edu.br no ato da inscrição e, antes de efetuar a matrícula,

comparecer à avaliação de aptidão para receber autorização do coordenador, conforme classificação baseada

em experiência e aptidão. Apenas os alunos aprovados no exame de aptidão serão matriculados. A avaliação

será feita, por ordem de chegada, até que o total de alunos por turma seja preenchido. Recomenda-se, portanto,

que todos os candidatos compareçam para a avaliação já com toda a documentação necessária para a matrícula.

A avaliação terá início às 14:30 do dia 29 de Março de 2019.

Brasília, 27 de março de 2019.
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