
 
 
 

EDITAL Nº 04/2021 

PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO DA CODEPLAN 

TERCEIRA ETAPA – CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTA 

 
A COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN, 

convoca os(as) candidatos(as) classificados(as) para a Terceira Etapa da 

Seleção Pública para Estágio Não Obrigatório-Remunerado (Bolsa-Estágio), de 

estudantes regularmente matriculados no curso de Letras.  

 

A entrevista será realizada com a Comissão de Avaliação de Conhecimentos. 

O(a) candidato(a) será qualificado(a) como habilitado(a) ou não habilitado(a) à 

contratação. As entrevistas serão realizadas no dia 07 de junho de 2021, 

segunda-feira, de forma online, por meio da plataforma Jitsi Meet, divididas 

em horários, conforme lista abaixo:  

 

Candidatos(as) selecionados(as) para a terceira etapa e horários das 

entrevistas:  

 

1.Giuliana Cristina Costa Gomes –10h  

2. Matheus Viana de Figueiredo – 11h  

3.Gabriella Alves da Costa –14h. 

 

Instruções sobre a entrevista: 

 

• A plataforma Jitsi Meet não precisa ser instalada, necessitando apenas 

de uma conexão com a internet, os(as) candidatos(as) precisam apenas 

acessar o link que lhes será enviado. O acesso também pode ser feito 

pelo celular, desde que seja realizado o download da plataforma na App 

Store e no Google Play 

 

•  O tempo de tolerância para acesso à sala virtual será de, no máximo, 5 

minutos. A Codeplan não se responsabilizará por problemas técnicos e 

recomenda-se que os(as) candidatos(as) certifiquem com antecedência a 

qualidade da sua conexão com a internet. 

 

• Solicitamos que os(as) candidatos(as) certifiquem com antecedência o 

funcionamento das suas câmeras e dispositivos de áudio. A entrada na 

sala virtual será realizada mediante conferência da identificação dos(as) 

candidatos(as). Até o dia 07/06 será encaminhado para o e-mail dos(as) 
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candidatos(as) informado na ficha de inscrição o link para acesso à sala 

virtual no Jitsi Meet, na qual será realizada a entrevista.  

 

• Em caso de dúvidas, enviar e-mail para presi-soc@codeplan.df.gov.br. O 

resultado da terceira etapa será divulgado na data provável de 14 de maio 

de 2021 no site da Codeplan: http://www.codeplan.df.gov.br 
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