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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

 

Gerência de Pesquisas e Estudos Qualita�vos de Polí�cas Sociais

 

Relatório SEI-GDF n.º 1/2022 - CODEPLAN/DIPOS/GEAQL Brasília-DF, 23 de maio de 2022

Relatório de seleção de bolsistas no âmbito da Chamada Pública nº 04/2022 – “Diagnós�co dos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes no
Distrito Federal”

 

A COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN, vinculada à Secretaria de Economia do Distrito Federal, no uso de suas atribuições e
considerando a Resolução da Diretoria Colegiada n. 169, de 15 de março de 2021, que ins�tui o Programa de Bolsas de Pesquisa Codeplan, realizou Chamada
Pública, nos meses de abril e maio de 2022, para concessão de bolsas de pesquisa no âmbito do projeto “Diagnós�co dos serviços de acolhimento de crianças e
adolescentes no Distrito Federal”. Foram selecionados(as) pesquisadores(as) que atenderam aos requisitos do Termo de Referência do Anexo I da Chamada
Pública nº 04/2022 e à documentação descritos na referida chamada e na Resolução da Diretoria Colegiada n. 169, de 15 de março de 2021, que ins�tui o
Programa de Bolsas de Pesquisa Codeplan. Este relatório apresenta um breve resumo do processo e está organizado em cinco tópicos: 1) Informações da
chamada pública; 2) Habilitação da candidatura e análise dos requisitos obrigatório; 3) Pontuação dos requisitos do edital e convocação para a entrevista; e 4)
Entrevista e resultado preliminar; e 5) Resultado final. 

 

1. Informações da Chamada Pública

1,2  A Chamada Pública nº 04/2022 – “Diagnós�co dos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes no Distrito Federal” (83243027) foi divulgada no sí�o
eletrônico da Codeplan no Diário Oficial do Distrito Federal no dia 04 de abril de 2022 na seção III, página 57 (83537158). A chamada previu candidatos(as) para
preencher 8 vagas, conforme os seguintes requisitos:

 

1.3 Requisitos para a Vaga 1 – Modalidade Assistente de pesquisa V - Doutor(a)

Requisitos Obrigatórios e não pontuáveis

Possuir �tulo de doutorado em Serviço Social, Ciências Sociais, Sociologia, Antropologia, Psicologia, Polí�cas Públicas, Gestão de Polí�cas Públicas, Administração Pública, Serviço S
ou Educação.

Ter par�cipado de pelo menos uma pesquisa com metodologia qualita�va.

Ter disponibilidade para comparecer presencialmente na Codeplan ou em outros espaços relacionados às a�vidades previstas nesta chamada para realizar a�vidades de pesquisa, 

 

Requisitos pontuáveis

Critérios de avaliação Pontos por 
experiência Pontuaçã

Ter experiência de coordenação de pesquisas qualita�vas sobre o Sistema Único de Assistência Social (Suas) 5 pontos 20 pontos

Ter conhecimento e/ou experiência em pesquisas sobre os serviços de acolhimento de crianças e adolescentes 4 pontos 24 pontos

Ter conhecimento e/ou experiência com pesquisas sobre trabalhos sociais com crianças e/ou adolescentes 4 pontos 20 pontos

Ter experiência com a realização de entrevistas presenciais e/ou virtuais 4 pontos 16 pontos

Ter experiência com a realização de grupos focais presenciais e/ou virtuais 4 pontos 8 pontos

Ter experiência em transcrição de entrevistas e/ou grupos focais 3 pontos 6 pontos

Ter conhecimento em língua inglesa, comprovado por meio de cer�ficado de curso ou por publicação escrita em inglês 6 pontos 6 pontos

Total de pontos  100

 

1.4 Requisitos para as Vagas 2 a 5 – Modalidade Assistente de pesquisa III - Mestre

Requisitos Obrigatórios e não pontuáveis

Possuir �tulo de mestrado em Serviço Social, Ciências Sociais, Sociologia, Antropologia, Psicologia, Polí�cas Públicas, Gestão de Polí�cas Públicas, Administração Pública, Serviço So
ou Educação

Ter par�cipado de pelo menos uma pesquisa com metodologia qualita�va

Ter disponibilidade para comparecer presencialmente na Codeplan ou em outros espaços relacionados às a�vidades previstas nesta chamada para realizar a�vidades de pesquisa, 

 

Requisitos pontuáveis

Critérios de avaliação Pontos por 
experiência Pontuaçã

Ter conhecimento e/ou experiência em pesquisas sobre os serviços de acolhimento de crianças e adolescentes 4 pontos 20 ponto

Ter conhecimento e/ou experiência com pesquisas sobre o Sistema Único de Assistência Social 5 pontos 10 ponto

Ter experiência com a realização de pesquisa em polí�cas sociais 5 pontos 10 ponto

Ter experiência com a realização de entrevistas presenciais e/ou virtuais 5 pontos 15 ponto

Ter experiência com a realização de grupos focais presenciais e/ou virtuais 5 pontos 15 ponto

Ter experiência em transcrição de entrevistas e/ou grupos focais 4 pontos 20 ponto

Ter conhecimento em língua inglesa, comprovado por meio de cer�ficado de curso ou por publicação escrita em inglês 10 pontos 10 ponto

Total de pontos  100

 

1.5 Requisitos para as Vagas 6 a 8 – Modalidade Assistente de pesquisa I – Graduado(a)

Requisitos Obrigatórios e não pontuáveis

Possuir �tulo de graduação em Serviço Social, Ciências Sociais, Sociologia, Antropologia, Psicologia, Polí�cas Públicas, Gestão de Polí�cas Públicas, Administração Pública, Serviço S
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Educação

Ter disponibilidade para comparecer presencialmente na Codeplan ou em outros espaços relacionados às a�vidades previstas nesta chamada para realizar a�vidades de pesquisa, 

 

Requisitos pontuáveis

Critérios de avaliação Pontos por 
experiência Pontuaçã

Ter conhecimento e/ou experiência em pesquisas sobre os serviços de acolhimento ins�tucional de crianças e adolescentes 5 pontos 10 ponto

Ter conhecimento e/ou experiência com pesquisas sobre o Sistema Único de Assistência Social (Suas) 5 pontos 10 ponto

Ter experiência com a realização de levantamento bibliográfico comprovada por meio de ar�go, capítulo de livro, monografia, trabalho
de conclusão de curso ou relatório técnico 5 pontos 10 ponto

Ter experiência com a realização de entrevistas presenciais e/ou virtuais 5 pontos 10 ponto

Ter experiência com a realização de grupos focais presenciais e/ou virtuais 5 pontos 10 ponto

Ter experiência em transcrição de entrevistas 4 pontos 20 ponto

Ter experiência em transcrição de grupos focais 4 pontos 20 ponto

Ter conhecimento em língua inglesa, comprovado por meio de cer�ficado de curso ou por publicação escrita em inglês 10 pontos 10 ponto

Total de pontos  100

 

2. Conforme item 8 da Chamada nº. 04/2022 da Codeplan, o cronograma previsto para as etapas do processo sele�vo foi o descrito no quadro abaixo:

Cronograma

Data da publicação do edital no sí�o da Codeplan 01 de abril de 2022

Início do envio das candidaturas 04 de abril de 2022

Prazo para submissão das candidaturas 15 de abril de 2022

Divulgação das candidaturas habilitadas 25 de abril de 2022

Prazo para interposição de recursos quanto ao resultado de habilitação de candidaturas 3 dias úteis

Convocação para as entrevistas 29 de julho de 2022

Divulgação do resultado preliminar A par�r de 13 de maio de 2022

Prazo para interposição de recursos quanto ao resultado preliminar 3 dias úteis

Divulgação do resultado final do processo de seleção raficado pela Diretoria Colegiada da Codeplan A par�r de 20 de maio de 2022

Início da concessão das bolsas A par�r de 01 de junho de 2022

 

2. Habilitação da candidatura e análise dos requisitos obrigatórios

2.1 Foi recebida uma  quan�dade expressiva de inscrições  e o Nudep demandou mais tempo para análise das candidaturas. Com isso,,a divulgação das
candidaturas habilitadas foi publicada dia 29 de abril de 2022 e a convocação para entrevistas com data remarcada para dia 03 de maio de 2022 (85077673).

2.2 A Dipos solicitou a publicação da alteração do cronograma no dia 27 de abril de 2022 (85077786).

2.3 Das inscrições recebidas e processadas pelo Diraf/Gepes/Nudep, 86 cumpriam os requisitos obrigatórios. A relação de candidaturas habilitadas foi publicada
no sí�o da Codeplan (documento SEI “Lista dos Candidatos Aceitos - Edital 04/2022 85134320).

2.4 As candidaturas habilitadas são distribuídas por  vagas da seguinte forma:

a) Vaga 1 - Modalidade Assistente de pesquisa V - 09 inscrições;

b) Vagas 2 a 5 – Modalidade Assistente de pesquisa III - 28 inscrições;

c) Vagas 6 a 8 – Modalidade Assistente de pesquisa I - 49 inscrições .

 

2.4 A data limite para interposição de recursos quanto à habilitação das inscrições foi odia 03 de maio de 2022. Foram recebidos 17 (dezessete) recursos dos
quais 6 (seis) foram deferidos (86340780) e 11 foram indeferidos (86378282). Todos os recursos foram inseridos no processo SEI.

2.5 Ao reexaminar a documentação recebida, o Nudep iden�ficou uma candidatura apta para ser habilitada.

2.6 A lista com resultado final das candidaturas aceitas foi publicada no sí�o da Codeplan no dia 04 de maio de 2022 (85654054).

2.7 Com as alterações mencionadas, as candidaturas por vaga ficaram distribuídas conforme os quan�ta�vos abaixo.

a) Vaga 1 - Modalidade Assistente de pesquisa V - 09 inscrições;

b) Vagas 2 a 5 – Modalidade Assistente de pesquisa III - 31 inscrições;

c) Vagas 6 a 8 – Modalidade Assistente de pesquisa I - 53 inscrições.

 

3. Análise dos pré-requisitos pontuáveis previstos no edital e convocação para a entrevista

3.1 A Comissão de Seleção analisou os documentos recebidos dos  candidatos/as com candidaturas habilitadas, para atribuir as respec�vas pontuações previstas
na seção V do Edital.

3.2 Com a pontuação atribuída a cada candidato/a, todos/as foram classificados/as em ordem decrescente. A classificação pode ser consultada no documento
SEI 86998116

3.3 No dia 04 de maio de 2022, foi solicitada à Ascom a publicação da relação de candidatos (85678692) selecionados para entrevista (Despacho SEI 85672694). 

3.4 Foi enviado um e-mail para cada candidato/a selecionado/a,  data, hora e o link para a realização da entrevista. Os e-mails foram enviados u�lizando a conta
poli�cas.sociais@codeplan.df.gov.br.

3.5 Foram convocados quatro candidatos para a vaga 1 - Modalidade Assistente de pesquisa V, 16 para as vagas 2 a 5 – Modalidade Assistente de pesquisa III e
14 para as vagas 6 a 8 – Modalidade Assistente de pesquisa I (85678692). 
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3.6 Após o envio dos e-mails-convite para par�cipação na entrevista, três candidatas entraram em contato solicitando reagendamento. A Comissão de Seleção
atendeu a todos os pedidos. Uma candidata declinou do convite para a entrevista jus�ficando ter tomado posse em um cargo público no GDF.

 

4. Entrevistas e resultado preliminar

4.1 A  comissão de seleção realizou as entrevistas conforme a seguinte distribuição:. A agenda (85654054) foi publicada no sí�o da Codeplan em 04 de maio de
2022 (85672694)

Data: 09/05 (Segunda-feira)

Vaga 1 – Assistente de Pesquisa V – Doutorado

Responsáveis Nome do/da candidato/a Horário Link

Ta�ana e Elisete

Anelise Gregis Es�valet 14h h�ps://meet.jit.si/AneliseGregis

Dalízia Amaral Cruz 14h30 h�ps://meet.jit.si/DaliziaAmaral

Marcelo Borba Berdet 15h h�ps://meet.jit.si/MarceloBorba

Mayra Resende Costa Almeida 15h30 h�ps://meet.jit.si/MayraResende

 

Data: 10/05 (Terça-feira)

Vagas 2 a 5 – Assistente de Pesquisa III – Mestrado

Responsáveis Nome do/da candidato/a Horário Link

Mônica e Elisete

Carolina Holanda Castor 8h30 h�ps://meet.jit.si/CarolinaHolanda

Charles Gomes Mar�ns 9h h�ps://meet.jit.si/CharlesGomes

Danielle Sousa da Silva 9h30 h�ps://meet.jit.si/DanielleSousa

Hiury Milhomem Cassimiro 10h h�ps://meet.jit.si/HiuryMilhomem

Juliana Oliveira de Almeida 10h30 h�ps://meet.jit.si/JulianaOliveira

Jussara Lisboa Viana 11h h�ps://meet.jit.si/JussaraLisboa

Ta�ana e Mônica

Mariana Mendes de Moura 13h30 h�ps://meet.jit.si/MarianaMendes

Miriam Senghi Soares 14h h�ps://meet.jit.si/MiriamSenghi

Ráisa Lammel Canfield 14h30 h�ps://meet.jit.si/RaisaLammel

Regiane Prado Ribeiro 15h h�ps://meet.jit.si/RegianePrado

Renata de Paiva Puzzilli Comin 15h30 h�ps://meet.jit.si/RenatadePaiva

Ulisses Pereira Terto Neto 16h30 h�ps://meet.jit.si/UlissesPereira

Victor Cezar de Sousa Vitor 17h h�ps://meet.jit.si/VictorCezar

 

Data: 11/05 (Quarta-feira)

Vaga de 6 a 8 – Assistente de Pesquisa I – Graduação

Responsáveis Nome do/da candidato/a Horário Link

Mônica e Elisete

Alice Miranda Bentes 8h30 h�ps://meet.jit.si/AliceMiranda

Ana Gabriela Duarte Mauch 9h h�ps://meet.jit.si/AnaGMauch

Carolina Magalhães de Souza Silva 9h30 h�ps://meet.jit.si/CarolinaMdeSouza

Carolina Mar�ns dos Santos 10h h�ps://meet.jit.si/CarolinaMar�ns

Daphne Sarah Gomes Jacob Mendes 10h30 h�ps://meet.jit.si/DaphneSarah

Êmili Campos Cassimiro 11h h�ps://meet.jit.si/EmiliCassimiro

Isabel Cris�na Mar�ns Santos 13h h�ps://meet.jit.si/IsabelCris�na

Juliana de Araújo Caldas 13h30 h�ps://meet.jit.si/JulianaCaldas

Laryssa Danielly Silva Fernandes 14h h�ps://meet.jit.si/LaryssaDanielly

Luiz Filipe Almeida Rezende 14h30 h�ps://meet.jit.si/LuizFilipe

Marcos Aurélio Freire da Silva Júnior 15h h�ps://meet.jit.si/MarcosAurelio

Raquel Moreira Wazlawosky 16h h�ps://meet.jit.si/RaquelMoreira

Solana Irene Loch Zandonai 16h30 h�ps://meet.jit.si/SolanaIrene

 

Data: 12/05 (Quinta-feira) - Entrevistas reagendadas

Vagas 2 a 5 - Assistente de Pesquisa III - Mestrado

Responsáveis Nome do/da candidato/a Horário Link

Mônica e Elisete

Ta�ane dos Santos Duarte 16h h�ps://meet.jit.si/Ta�anedosSantos

Lucyara Franco Ribeiro 11h30 h�ps://meet.jit.si/LucyaraFranco

Milena Sasha Santos Ba�sta 15h30 h�ps://meet.jit.si/MilenaSasha

 

4.2. Os critérios u�lizados para avaliar os candidatos nas entrevistas foram os seguintes:

Para a vaga 1: 

Critérios Pontuação

Experiência em coordenação de pesquisas qualita�vas sobre o Sistema Único de Assistência Social (Suas) 25 pontos

Experiência em pesquisas sobre os serviços de acolhimento de crianças e adolescentes 25 pontos
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Experiência em pesquisas sobre trabalhos sociais com crianças e/ou adolescentes. 20 pontos

Experiência com pesquisa com entrevistas, grupos focais, transcrições 20 pontos

Disponibilidade de tempo 10 pontos

 

Para as vagas 2 a 5: 

Critérios Pontuação

Experiências em pesquisas sobre os serviços de acolhimento de crianças e adolescentes 25 pontos

Experiências com pesquisas sobre o Sistema Único de Assistência Social. 25 pontos

Experiências com a realização de pesquisa em polí�cas sociais. 20 pontos

Experiência com pesquisa com entrevistas, grupos focais, transcrições 20 pontos

Disponibilidade de tempo 10 pontos

 

Para as vagas 6 a 8: 

Critérios Pontuação

Conhecimento e/ou experiência em pesquisas sobre os serviços de acolhimento de crianças e adolescentes 10 pontos

Conhecimento e/ou experiência com pesquisas sobre o SUAS 10 pontos

Conhecimento e/ou experiência com a realização de pesquisa em polí�cas sociai 20 pontos

Conhecimento e/ou experiência com pesquisa com entrevistas, grupos focais, transcrições 20 pontos

Conhecimento e/ou experiência com revisão de literatura 20 pontos

Ter conhecimento em língua inglesa - Leitura e compreensão de textos 10 pontos

Disponibilidade de tempo 10 pontos

 

5. Resultado Preliminar 

5.1 O resultado preliminar das entrevistas foi enviado para publicação no sí�o da Codeplan via despacho SEI (86415894) em 13 de maio de 2022. O documento
foi publicado na mesma data, segundo despacho  PRESI/ASCOM (86424547). 

5.2 A relação de candidatos aprovados contemplou as/os seguintes candidatas/os:

Vaga 1 – Assistente de Pesquisa V: 

Anelise Gregis Es�valet;

Vagas 2 a 5 – Assistente de Pesquisa III: 

Juliana Oliveira de Almeida, 

Ta�ane dos Santos Duarte, 

Ulisses Pereira Terto Neto e 

Victor Cezar de Sousa Vitor.

Vaga 6 a 8 – Assistente de Pesquisa I:

Carolina Magalhães de Souza Silva,

Isabel Cris�na Mar�ns Santos, e 

Laryssa Danielly Silva Fernandes.

5.3 A data para interposição de recurso quanto ao resultado preliminar foi até o dia 16 de maio de 2022.

5.4 Nenhum candidato/a interpôs recurso nesta etapa.

 

6. Resultado final

6.1 No dia 23 de maio de 2002, a Comissão de Seleção informou o cadastro de reserva para cada uma das vagas (documento SEI 86998668). 

6.2 As classificações foram disponibilizadas para análise e homologação da Diretoria Colegiada.

Documento assinado eletronicamente por TATIANA LEMOS SANDIM - Matr.0003648-0, Gerente
de Pesquisas e Estudos Qualita�vos de Polí�cas Sociais, em 23/05/2022, às 17:38, 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.

Documento assinado eletronicamente por ELISETE RODRIGUES DE SOUZA - Matr.0003621-8,
Assistente I, em 24/05/2022, às 09:35, 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= 87069951 código CRC= 42387110.
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https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=97708284&id_procedimento_atual=91940140&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110006143&infra_hash=419b7366495469e9432da41e188c0f8ccb1a66f09891e3b2e0bf3075e6b5ad08
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=98335533&id_procedimento_atual=91940140&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110006143&infra_hash=02745e350a576be0f92e7e26b98b0b91951485aaaa710fbb2b123da28ae59956
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