EDITAL Nº 01/2021
PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO DA CODEPLAN

SEGUNDA ETAPA – CONVOCAÇÃO PARA PROVA DE CONHECIMENTO

A COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL – CODEPLAN convoca os(as)
candidatos(as) classificados(as) para a Segunda Etapa da Seleção Pública para Estágio Não
Obrigatório - Remunerado (Bolsa-Estágio) de estudantes regularmente matriculados(as) no
curso de Ciências Contábeis, mediante as condições estabelecidas neste edital.
A Prova de Conhecimentos será composta de questões relacionadas aos temas indicados no
item 8 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, do EDITAL nº 01/2021 – PROCESSO SELETIVO DE
ESTÁGIO CODEPLAN.
O(A) candidato(a) será qualificado(a) como habilitado(a) ou não habilitado(a) para a Terceira
Etapa mediante avaliação da Comissão de Avaliação de Conhecimentos, que fará parte do
Relatório Final do Processo Seletivo.
As Provas de Conhecimento serão realizadas no dia 05 de maio de 2021, de forma online, por
meio da plataforma Jitsi Meet. A aplicação das provas será em sala virtual na data e horário
descrito abaixo.
Vaga – Ciências Contábeis
Data de aplicação da prova: 05 de maio de 2021
Horário: das 14h às 15h30 (duração máxima de 1h30 de prova)
Candidatos(as) selecionados para a segunda etapa:
1. Camila Dias Oliveira
2. Drika Torres Cruz
3. Edson Matheus Souto da Costa
4. Hélida Martins Camboim
5. Igor Costa Correa
6. Ítalo Pinheiro Alves
7. João Gabriel Vilarinho Godoy
8. João Pedro Ribeiro Coelho
9. Mateus de Souza Martins Teixeira
10. Otávio Augusto Calegari
11. Sabrina Jesus dos Santos
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Instruções sobre a aplicação das provas:
1. A prova será realizada pela plataforma Jitsi Meet que é gratuita e o acesso pode ser feito no
seguinte endereço eletrônico: https://meet.jit.si/ O download também pode ser feito em
versão para celular, na App Store e no Google Play.
2. Os candidatos classificados para a Segunda Etapa receberão um e-mail prévio com todas as
orientações para a realização da Prova de Conhecimentos.
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)
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
carolina.oliveira2@codeplan.df.gov.br e martinho.paiva@codeplan.df.gov.br até às
14h do dia 05/05.
4. Solicitamos que os(as) candidatos(as) certifiquem com antecedência o funcionamento das
suas câmeras e dispositivos de áudio. A entrada na sala virtual será realizada mediante
conferência da identificação dos(as) candidatos(as).

Até o dia 05/05, 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 prova de
conhecimentos.
Em caso de dúvidas, enviar e-mail para carolina.oliveira2@codeplan.df.gov.br e
martinho.paiva@codeplan.df.gov.br
O resultado da segunda etapa será divulgado na data provável de 07 de maio de 2021 no
site da Codeplan: http://www.codeplan.df.gov.br.
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