
TERMO ADITIVO EDITAL Nº 02/2021 

PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO DA CODEPLAN 
 

ONDE SE LÊ:  

 

A COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - 
CODEPLAN, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na 
Lei n.º 11.788, de 25/09/2008, e nas Resoluções nº 131 de 06/11/2012 
e nº 153 de 06/12/2016, reeditada em 06/01/2017, torna público que 
estão abertas as inscrições para a Seleção Pública para Estágio Não 
Obrigatório - Remunerado (Bolsa-Estágio), de estudantes regularmente 
matriculados nos cursos de Ciência Política, Ciências Sociais, 
Economia, Estatística, ou Gestão de Políticas Públicas, mediante as 
condições estabelecidas neste edital. 
 

LEIA-SE: 

A COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - 
CODEPLAN, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na 
Lei n.º 11.788, de 25/09/2008, e nas Resoluções nº 131 de 06/11/2012 
e nº 153 de 06/12/2016, reeditada em 06/01/2017, torna público que 
estão abertas as inscrições para a Seleção Pública para Estágio Não 
Obrigatório - Remunerado (Bolsa-Estágio), de estudantes regularmente 
matriculados nos cursos de Ciência Política, Ciências Sociais, 
Economia, Estatística, Gestão de Políticas Públicas ou Gestão 

Pública, mediante as condições estabelecidas neste edital. 
 

ONDE SE LÊ:  

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 Este Processo Seletivo destina-se à seleção de estudantes com 
matrícula e frequência regular nos cursos de Ciência Política, Ciências 
Sociais, Economia, Estatística ou Gestão de Políticas Públicas, nas 
instituições de ensino público ou particular, nos termos da Lei n.º 
11.788, de 25/09/2008.  
 

LEIA-SE: 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 Este Processo Seletivo destina-se à seleção de estudantes com 
matrícula e frequência regular nos cursos de Ciência Política, Ciências 
Sociais, Economia, Estatística, Gestão de Políticas Públicas ou 
Gestão Pública, nas instituições de ensino público ou particular, nos 
termos da Lei n.º 11.788, de 25/09/2008.  
 



ONDE SE LÊ: 

1. DAS VAGAS E DA ÁREA DEMANDANTE 
 
2.1 Este Processo Seletivo visa ao preenchimento de vagas de estágio 
não obrigatório para a Diretoria de Estudos e Políticas Sociais 
apresentadas no quadro a seguir: 

      

Área 
Demandante 

Cursos Superiores Vagas Turno 

Diretoria de 
Estudos e 
Políticas 
Sociais  

 

Estatística ou Economia 
02 Flexível 

Ciência Política, Ciências Sociais ou 
Gestão de Políticas Públicas 

01 Flexível 

 

LEIA-SE: 

1. DAS VAGAS E DA ÁREA DEMANDANTE 
 
2.1 Este Processo Seletivo visa ao preenchimento de vagas de estágio 
não obrigatório para a Diretoria de Estudos e Políticas Sociais 
apresentadas no quadro a seguir: 

 

Área 
Demandante 

Cursos Superiores Vagas Turno 

Diretoria de 
Estudos e 
Políticas 
Sociais  

 

Estatística ou Economia 
02 Flexível 

Ciência Política, Ciências Sociais , 
Gestão de Políticas Públicas ou 
Gestão Pública 

01 Flexível 

 

 

ONDE SE LÊ: 

2. DAS INSCRIÇÕES 
 

5.2 O(a) candidato(a) deverá estar cursando, no mínimo, o 4º semestre;   
 

LEIA-SE: 

3. DAS INSCRIÇÕES 



 

5.2 O(a) candidato(a) deverá estar cursando, no mínimo, o 4º semestre, 
com exceção dos cursos de Gestão de Políticas Públicas e de Gestão 
Pública, cujo(a) candidato(a) deverá estar cursando, no mínimo o 2º 
semestre. 
 

ONDE SE LÊ: 

4. DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
8.1 Os(as) candidatos(as) deverão realizar uma prova com os seguintes 
conteúdos e temáticas, segundo os quadros abaixo: 
 

Seções Conteúdos / Estrutura da Prova 

Língua Portuguesa 
(para todas as vagas) 

Concordância nominal e verbal, 
conjunção (classificação e sentido 
que imprime às relações entre as 
orações), pontuação. Questões 
objetivas de múltipla escolha. 

Produção de Síntese 
(para todas as vagas) 

Será demandada a leitura de um 
texto e a elaboração de uma 
síntese com os aspectos mais 
relevantes. Questão única, 
discursiva 

Compreensão de Língua Inglesa 
(para todas as vagas) 

Será demandada a leitura de um 
texto em Inglês e a elaboração de 
uma síntese em Português. 
Questão única, discursiva 

Conhecimentos Específicos 
Seção de conhecimentos 
específicos, conforme descrição 
abaixo 

 

Cursos Estrutura da Seção de 
Conhecimentos Específicos 

Estatística ou Economia 

Será apresentada uma questão a 
ser respondida com a construção 
de um indicador usando uma 
base de dados fornecida pela 
Codeplan e com a utilização do 
software R Studio.  
Questão única, com apresentação 
da programação do Software R. 

Ciência Política, Ciências Sociais 
ou Gestão de Políticas Públicas 

Será apresentado um problema de 
pesquisa e solicitado o esboço de 
uma estratégia metodológica de 
investigação. 
Questão única, discursiva. 

 

https://www.google.com/search?q=exce%C3%A7%C3%A3o&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjwtpmBlPHvAhVDHbkGHeFbD20QkeECKAB6BAgBEDQ


8.2. O processo seletivo exigirá dos(as) candidatos(as) interesse e 
conhecimento acerca dos seguintes temas que serão considerados como 
pré-requisitos e/ou abordados na Prova de Conhecimentos:   
 

Curso Temáticas 

Estatística ou Economia 

Domínio de análise descritiva de 
dados; Conhecimento de análises 
bivariadas: correlação e 
associações; Noções de 
modelagem de dados; Noções 
básicas de desenho de pesquisa; 
Conhecimento intermediário do 
software R-Studio. 

Ciência Política, Ciências Sociais 
ou Gestão de Políticas Públicas 

Desenho de Pesquisa; Coleta e 
Análise de dados qualitativos e 
quantitativos; Leitura de dados; 
Elaboração de análises 
descritivas; Noções básicas de 
desenho de pesquisa, avaliação de 
políticas públicas, metodologia e 
do software R-Studio. 

 
 

LEIA-SE: 

5. DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
8.1 Os(as) candidatos(as) deverão realizar uma prova com os seguintes 
conteúdos e temáticas, segundo os quadros abaixo: 
 

Seções Conteúdos / Estrutura da Prova 

Língua Portuguesa 
(para todas as vagas) 

Concordância nominal e verbal, 
conjunção (classificação e sentido 
que imprime às relações entre as 
orações), pontuação. Questões 
objetivas de múltipla escolha. 

Produção de Síntese 
(para todas as vagas) 

Será demandada a leitura de um 
texto e a elaboração de uma 
síntese com os aspectos mais 
relevantes. Questão única, 
discursiva 

Compreensão de Língua Inglesa 
(para todas as vagas) 

Será demandada a leitura de um 
texto em Inglês e a elaboração de 
uma síntese em Português. 
Questão única, discursiva 

Conhecimentos Específicos 
Seção de conhecimentos 
específicos, conforme descrição 
abaixo 

 



Cursos Estrutura da Seção de 

Conhecimentos Específicos 

Estatística ou Economia 

Será apresentada uma questão a 
ser respondida com a construção 
de um indicador usando uma 
base de dados fornecida pela 
Codeplan e com a utilização do 
software R Studio.  
Questão única, com apresentação 
da programação do Software R. 

Ciência Política, Ciências Sociais, 
Gestão de Políticas Públicas ou 

Gestão Pública 

Será apresentado um problema de 
pesquisa e solicitado o esboço de 
uma estratégia metodológica de 
investigação. 
Questão única, discursiva. 

 
8.2. O processo seletivo exigirá dos(as) candidatos(as) interesse e 
conhecimento acerca dos seguintes temas que serão considerados como 
pré-requisitos e/ou abordados na Prova de Conhecimentos:   
 

Curso Temáticas 

Estatística ou Economia 

Domínio de análise descritiva de 
dados; Conhecimento de análises 
bivariadas: correlação e 
associações; Noções de 
modelagem de dados; Noções 
básicas de desenho de pesquisa; 
Conhecimento intermediário do 
software R-Studio. 

Ciência Política, Ciências Sociais, 
Gestão de Políticas Públicas ou 

Gestão Pública 

Desenho de Pesquisa; Coleta e 
Análise de dados qualitativos e 
quantitativos; Leitura de dados; 
Elaboração de análises 
descritivas; Noções básicas de 
desenho de pesquisa, avaliação de 
políticas públicas, metodologia e 
do software R-Studio. 
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