
 

 

 

 

Termo de referência Nº 004 PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA 
 CONSULTOR POR PRODUTO  

Data de criação: 29/06/2021 
 

RESULTADO DA ANÁLISE DE TÍTULOS E DA RELAÇÃO DE CANDIDATOS HABILITADOS PARA A 
ENTREVISTA 

 
O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), 

em consonância ao item 12 do Termo de Referência Nº 004/2021, que visa a contratação de pessoa física 
consultor para projeto de pesquisa de uma universidade no Distrito Federal, torna público o resultado da 
triagem curricular: 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Torna pública ainda a retificação do item 12 (a) do TR 004:   
 
Onde se lê: a) serão indicados para a etapa de entrevistas até 6 (seis) candidatos, levando em 

consideração os que alcançarem as maiores notas, de acordo com o Quadro de Qualificação Desejável. 
Leia-se: a) serão indicados para a etapa de entrevistas até 7 (sete) candidatos, levando em 

consideração os que alcançarem as maiores notas, de acordo com o Quadro de Qualificação Desejável. 
 
A terceira etapa do processo seletivo será realizada por meio de videoconferência e, nos termos 

do item 12.4 do presente termo de referência, os diálogos serão gravados. 
 
O convite para a entrevista será encaminhado por e-mail juntamente com a declaração na qual 

o candidato deve afirmar a inexistência de fatos impeditivos para a participação no projeto de pesquisa. 
Este termo deverá ser impresso, assinado e enviado digitalizado ao e-mail de recebimento do convite nos 
termos do Anexo I do presente termo de referência.  

 
O candidato que, no prazo de 2 (dois) dias úteis, não confirmar por e-mail a sua participação 

nessa etapa de entrevista será considerado desistente. 
  

A publicação do resultado final do Processo Seletivo está prevista para ocorrer no dia 05/07. 

Candidato (iniciais) ID Lattes  Resultado 

Carla M.G.F 6188467324360323 Classificado (a) 

Ivani T.L 4418598350760246 Classificado (a) 

Karla L.B 3339545650724260 Classificado (a) 

Mariana P.V 2166482884975190 Classificado (a) 

Nathalia P.V 1226534011935424 Classificado (a) 

Priscila C.U.O 1148783284337104 Classificado (a) 

Sylvia S.F 5235360070351853 Classificado (a) 


