
 
 
 

 
 

 

NÚCLEO DE RESTAURO EM MOBILIÁRIO MODERNO 

Chamada para seleção de estagiários para Curso FIC Oficina Escola de Restauro de Mobiliário Moderno no 
Campus Samambaia, projeto IPHAN/DF 

 

Projeto: OFICINA ESCOLA DE RESTAURO DE MOBILIÁRIO MODERNO 

MAIO 2021 Coordenadores: FREDERICO HUDSON E FERNANDA TORRES  

Campus: SAMAMBAIA 

 
 

O Campus Samambaia está realizando uma seleção de estagiários para o Núcleo de Restauro de Mobiliário da unidade até o dia 07 de maio, e para participar é 
necessário ser aluno do Instituto Federal de Brasília (IFB). Estão sendo ofertadas 2 (duas) vagas, para discentes de Cursos Técnicos Subsequentes e Integrados. 
A seleção integra o projeto Oficina-Escola de Restauro de Mobiliário Moderno, em parceria com o IPHAN/DF, Ministério das Relações Exteriores (MRE), 
Universidade de Brasília (UNB), a Secretaria de Cultura do Distrito Federal e a Papuda/CIR. Os selecionados deverão atuar no período de Maio a Agosto de 2021, 
das 14h às 18h, dois dias da semana a serem definidos, totalizando 160 horas de atividades.  

Confira os critérios de seleção abaixo:- aluno regular: estar regularmente matriculado no IFB; 

- Aluno do subsequente curso técnico em móveis ou FIC: ter participado de cursos FIC anteriores ou em projetos similares e ter disponibilidade para atividades 
nas segundas (presencial) e mais um período remoto no período vespertino, das 14h às 18h (os alunos pré-selecionados deverão participar de uma entrevista para 
confirmação de interesse); 



 
 
 

 
 

- Aluno do ensino médio integrado: ter disponibilidade de horário e passar por uma entrevista a ser feita em situação a combinar. É desejável ainda que o 
candidato já tenha participado como estagiário em edições anteriores da Oficina-Escola ou apresente alguma condição especial a ser confirmada pela Coordenação 
Pedagógica. 
 
Os valores dos auxílios serão informados no ato da entrevista, e os interessados devem enviar currículo para o e-mail 1863940@ifb.edu.br, até o dia 07 de maio, 
com o título “Estágio no Núcleo de Restauro de Mobiliário”, descrevendo o motivo do interesse e anexando o currículo. Os alunos do Ensino Médio Integrado 
não precisam enviar currículos, mas devem enviar e-mail manifestando interesse para que seja agendada entrevista posterior. 
 

 
 

NÚCLEO DE RESTAURO EM MOBILIÁRIO MODERNO 

 

Chamada para seleção de Instrutor(a) Restaurador(a) para Curso FIC Oficina Escola de Restauro de 
Mobiliário Moderno no Campus Samambaia projeto IPHAN/DF em parceria com a Papuda/FUNAP 

 

Projeto: OFICINA ESCOLA DE RESTAURO DE MOBILIÁRIO MODERNO 

maio 2021 Coordenadores: FREDERICO HUDSON E FERNANDA TORRES  

Campus: SAMAMBAIA 
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Número de vagas: 1 (uma);  
Local de trabalho: Campus Samambaia; 
Horário de trabalho: Das 13h:30min até as 18h:30min, dois dias da semana, sendo presencial na segunda-feira e mais um dia remoto, além de disponibilidade 
para reuniões a serem convocadas conforme a Coordenação do Projeto.  
Período: De Maio até Julho de 2021; 
Remuneração: A ser apresentada em entrevista; 
Perfil: Profissional com experiência em restauro de mobiliário moderno (obrigatório) e em instrutoria no mesmo tema (desejável). 
 
Obs.: Os interessados deverão enviar currículo para o e-mail  1863940@ifb.edu.br até o dia 07 de Maio 2021 até as 18h, e comparecer para entrevista no 
Campus Samambaia no dia 10 de maio as 15h, levando documentos e comprovantes. 
 

 
NÚCLEO DE RESTAURO EM MOBILIÁRIO MODERNO 

Chamada para seleção de Auxiliares para o Instrutor Restaurador para Curso FIC Oficina Escola de 
Restauro de Mobiliário Moderno no Campus Samambaia em parceria com a Papuda/FUNAP 

 

Projeto: OFICINA ESCOLA DE RESTAURO DE MOBILIÁRIO MODERNO 

MAIO 2021 Coordenadores: FREDERICO HUDSON E FERNANDA TORRES  

Campus: SAMAMBAIA 



 
 
 

 
 

 
Número de vagas: 2 (duas);  
Local de trabalho: Campus Samambaia; 
Horário de trabalho: Das 13h:30min até as 18h:30min, dois dias da semana, sendo presencial na segunda-feira e mais um dia remoto, além de disponibilidade 
para reuniões a serem convocadas conforme a Coordenação do Projeto.  
Período: De Maio até Julho de 2021; 
Remuneração: A ser apresentada em entrevista; 
Perfil: Profissional com experiência em apoio a instrutoria de Restauro de Mobiliário Moderno mediante comprovação.  
 
Obs.: Os interessados deverão enviar currículo para 1863940@ifb.edu.br até o dia 07 de Maio 2021 até as 18h, e comparecer para entrevista no Campus 
Samambaia no dia 10 de maio as 15h, levando documentos e comprovantes. 
 
 
 
 

Assinado no original 
Mércio Nascimento de Lima 

Coordenador-Geral de Ensino (CGEN) 


