
 

 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 009 PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA 
CONSULTOR POR PRODUTO 
Data de criação 03/09/2021 

 
COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO 

 
O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), 
em consonância ao item 16.3. do Termo de Referência nº 009/2021, informa a retificação dos 
seguintes  itens: 

 
Onde se lê: 

 
PRIMEIRA ETAPA - Inscrição na Vaga (etapa eliminatória) 
A inscrição na vaga será realizada exclusivamente pelo envio do currículo lattes de acordo com 
o item 9.1. para o e-mail trabalheconosco@cebraspe.org.br de 27 de agosto de 2021 a 09 de 
setembro de 2021, até as 23h59min, constando no assunto do e-mail: CÓDIGO Nº 2021-009. O 
telefone e o CPF também devem ser enviados com o currículo no corpo do e-mail. 

 

12. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO  
 
PRIMEIRA ETAPA - Inscrição na Vaga (etapa eliminatória) 
A inscrição na vaga será realizada exclusivamente pelo envio do currículo lattes de acordo com 
o item 9.1. para o e-mail trabalheconosco@cebraspe.org.br de 27 de agosto de 2021 a 09 de 
setembro de 2021, até as 23h59min, constando no assunto do e-mail: CÓDIGO Nº 2021-009. O 
telefone e o CPF também devem ser enviados com o currículo no corpo do e-mail. 

 
 

Leia-se: 
 

PRIMEIRA ETAPA - Inscrição na Vaga (etapa eliminatória) 
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o item 9.1. para o e-mail trabalheconosco@cebraspe.org.br de 27 de agosto de 2021 a 03 de 
setembro de 2021, até as 23h59min, constando no assunto do e-mail: CÓDIGO Nº 2021-009. O 
telefone e o CPF também devem ser enviados com o currículo no corpo do e-mail. 

 

12. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO  
 
PRIMEIRA ETAPA - Inscrição na Vaga (etapa eliminatória) 
A inscrição na vaga será realizada exclusivamente pelo envio do currículo lattes de acordo com 
o item 9.1. para o e-mail trabalheconosco@cebraspe.org.br de 27 de agosto de 2021 a 03 de 
setembro de 2021, até as 23h59min, constando no assunto do e-mail: CÓDIGO Nº 2021-009. O 
telefone e o CPF também devem ser enviados com o currículo no corpo do e-mail. 

 
O Centro informa ainda que a presente seleção teve o seu cronograma atualizado e suas datas 
prorrogadas, ocorrendo, portanto, conforme apresentado a seguir: 
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DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
 
 

Etapa  Período 

Divulgação da vaga no site Institucional do Cebraspe. 27/08 

Prazo para envio do currículo. 03/09 

Triagem curricular e análise de títulos.     06/09  

Publicação do resultado da análise de títulos e da relação 
de candidatos habilitados para a entrevista.  

 06/09 

Entrevistas 08/09 

Publicação do resultado final do Processo Seletivo. 09/09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


