
 
 

TERMO ADITIVO 
 

EDITAL Nº 12/2019 PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO CODEPLAN 
 
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 Comunicação (Jornalismo e Publicidade) e           
Design, mediante as condições estabelecidas neste edital. 

 
ONDE SE LÊ: 

4.4 O valor total da Bolsa-Estágio é de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), acrescido de  
R$ 10,00 (dez reais) por dia útil (referente ao auxílio transporte). 

 
LEIA-SE: 

 
4.4 O valor total da Bolsa-Estágio é de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), acrescido de  
R$ 11,00 (onze reais) por dia útil (referente ao auxílio transporte). 

 

6.1.2 Da Segunda Etapa: Prova de Conhecimentos 
 
ONDE SE LÊ: 

 
Os candidatos classificados para a Segunda Etapa deverão comparecer à Codeplan para realizar 
uma Prova de Conhecimentos, na data provável de 17/03/2020, às 14h30.  

 
LEIA-SE: 

Os candidatos classificados para a Segunda Etapa deverão realizar a Prova de Conhecimentos, em 
18/09/2020, pela manhã, de forma virtual, mediante orientação da Codeplan, pelos e-mails 
informados no ato da inscrição e pela página da Seleção de Estagiários, no site da Codeplan.  

 
6.1.3 Terceira Etapa: Entrevista 

 
ONDE SE LÊ: 

 
Os candidatos classificados para a Terceira Etapa deverão comparecer à Codeplan para Entrevista 
com a Comissão de Avaliação de Conhecimentos, na data provável de 24/03/2020, a partir das 
14h30. 

 
LEIA-SE: 

 
Os candidatos classificados para a Terceira Etapa serão entrevistados no dia 25/09/2020, pela             
manhã, de forma virtual, mediante orientação da Codeplan pelos e-mails informados no ato da              
inscrição e pela página da Seleção de Estagiários, no site da Codeplan. 

 
 

DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
7.1 Os resultados de cada etapa, bem como o resultado final do processo seletivo, serão divulgados no site 
da Codeplan, no endereço eletrônico http://www.codeplan.df.gov.br. 

 

http://www.codeplan.df.gov.br/

