EDITAL Nº 02/2020
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(as) nos cursos de Economia, Ciências
Econômicas, Estatística, Ciências da Computação, Computação, Engenharia da
Computação, Engenharia de Software, Sistemas de Informação ou Informática,
Seguranças da Informação, Tecnologia em sistemas para internet e Gestão de
TI ou áreas correlatas
A etapa é a última do processo seletivo 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 02/2020 –
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.

Vaga 1 – Economia
Data da entrevista: 24 de novembro de 2020
Horário: das 14h às 18h
Candidatos(as) selecionados para a terceira etapa:









Alina Beatriz Cordeiro da Silva
Brenno Ribeiro Ferreira
Bruno Costa Santos Gonçalves
Emanuel Santos Camurça
Gabriel Souza Costa
Ingrid Stefani Rocha Quirino
João Paulo de Farias Rufino
João Pedro Cardoso Dias
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Vaga 2 – Estatística
Data e horário: serão enviados para o e-mail dos candidatos
Candidatos (as) selecionados para a terceira etapa:
Aline de Almeida Ramos
Artur Carvalho de Medeiros
Janemércure Oliveira de Souza
João Carlos Doretto Nascimento
Maurício do Nascimento Vieira
Vaga 3 – Tecnologia da Informação
Data e horário: serão enviados para o e-mail dos candidatos
Candidatos (as) selecionados para a terceira etapa:


Arthur Manuel Florêncio Sena



Athos Johann



Aylla Christinne Feitosa Rodrigues



Ayssa Giovanna de Oliveira Marques



Daniel Gomes Ribeiro



Gabriel de Oliveira Martins



Gabriel Gomes Bobrov Lopes



Isabela de Melo Monteiro Firmino



Marina Ferreira de Azevedo



Tais Alves Oliveira



Victor Furtado Estrada



Vinícius Henrique Neres Slavov
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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.
a. Caso o(a) candidato(a) tenha alguma restrição de horário, deverá
informar ao e-mail jessica.figueiredo@codeplan.df.gov.br até às 13h do dia
24/11 para que lhe seja concedido um horário alternativo.
2. 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) certifiquem com antecedência a
qualidade da sua conexão com a internet.
a. 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 o e-mail jessica.figueiredo@codeplan.df.gov.br até às 13h do dia 24/11.

Em caso de dúvidas, enviar e-mail para jessica.figueiredo@codeplan.df.gov.br
O resultado da terceira etapa será divulgado na data provável de 01 de dezembro
de 2020 no site da Codeplan: http://www.codeplan.df.gov.br.
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