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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Assessoria de Comunicação

   

EDITAL Nº 08/2021

 PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO DA CODEPLAN

 

CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTA

Processo SEI Nº 00121-00000989/2021-45

 

 

 

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 Jornalismo, mediante
as condições estabelecidas neste Edital.

A Terceira Etapa é a úl�ma do processo sele�vo e consiste na realização de entrevistas com
o(a) candidato(a) qualificado(a) como habilitado(a) ou não habilitado(a) na prova de conhecimentos de
acordo com o previsto no EDITAL nº 06/2021 – PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO CODEPLAN. As
entrevistas serão realizadas mediante reuniões virtuais com os membros da Comissão de Avaliação de
Conhecimentos e terão caráter classificatório.

O acesso à sala de reuniões virtual será por meio de link a ser enviado pelos membros da
Comissão de Avaliação de Conhecimentos aos candidatos convocados, com data e horário, previamente,
agendado.         

 

VAGA – JORNALISMO

Data da entrevista: 30 de setembro de 2021

Horário: serão enviados para os e-mails dos candidatos

 

CANDIDATOS(AS) SELECIONADOS PARA A TERCEIRA ETAPA:

1. Andreza Correia de Oliveira

2. Caio Cesar Matos

3. Larissa Barbosa Azevedo

4.  Noemi Higino Pereira

 

INSTRUÇÕES SOBRE A ENTREVISTA:

1.  O link para acesso à sala virtual onde ocorrerá a entrevista será enviado para o e-mail
cadastrado pelo candidato em sua ficha de inscrição, assim como o horário pré-agendado para a
realização do encontro.
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2. Caso o(a) candidato(a) tenha alguma restrição de horário, deverá informar ao e-mail
renata.nandes@codeplan.df.gov.br para que lhe seja avaliada a possibilidade de concessão de um horário
alterna�vo.

3. O tempo de tolerância para acesso à sala virtual será de, no máximo, 15 minutos. A
Codeplan não se responsabilizará por problemas técnicos e recomenda-se que os(as) candidatos(as)
cer�fiquem com antecedência a qualidade da sua conexão com a internet.

4. Caso o(a) candidato(a) não possua acesso à internet ou não possua computador ou
celular disponível para realizar a prova, favor entrar em contato com os e-mails
renata.nandes@codeplan.df.gov.br até às 24 h do dia 29 de setembro de 2021.

5. Solicitamos que os(as) candidatos(as) cer�fiquem com antecedência o funcionamento
das suas câmeras e disposi�vos de áudio. A entrada na sala virtual será realizada mediante conferência
da iden�ficação dos(as) candidatos(as).

6. Será encaminhado para o e-mail dos(as) candidatos(as) informado na ficha de inscrição
o link para acesso à sala virtual no Jitsi Meet, na qual será realizada a Entrevista.

7. Em caso de dúvidas, enviar e-mail para renata.nandes@codeplan.df.gov.br .

8. O resultado da terceira etapa será divulgado na data provável de 01 de outubro de 2021
no site da Codeplan: h�p://www.codeplan.df.gov.br

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por RENATA NOGUEIRA FERNANDES - Matr.00003690-0,
Chefe da Assessoria de Comunicação, em 29/09/2021, às 21:27, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 71036768 código CRC= 1CBAC33C.
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