EDITAL Nº 01/2022
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 nos cursos de Ciência Política, Ciências
Sociais, Gestão de Políticas Públicas e Gestão Pública, Geografia,
Georrefernciamento e Áreas Correlatas.
A Entrevista será realizada com a Comissão de Avaliação de Conhecimentos.
O(a) candidato(a) será qualificado (a) como habilitado(a) ou não habilitado(a) à
contratação.
Os(as) candidatos(as) aprovados(as) mas classificados fora das vagas
disponibilizadas pelo edital serão inseridos(as) no Cadastro de Reserva,
podendo ser ou não convocados(as) dentro do prazo de validade do processo
seletivo.
As entrevistas serão realizadas nos dias 20 e 21 de maio de 2021, de forma
online, na plataforma Jitsi Meet, divididas em datas e horários, conforme lista
que segue:

Vaga – Ciência Política, Ciências Sociais, Gestão de Políticas Públicas e
Gestão Pública
Data das entrevistas: 04 de abril de 2022, segunda-feira
Candidatos(as) selecionados(as) para a terceira etapa e horários das
entrevistas:
1. Ana Beatriz Oliveira da Silva – 9h30
2. Helena de Albuquerque Rocha – 10h
3. Islaine Ribeiro Sousa-10h30
4. João Paulo Domingueti Barreto – 11h
5. Maria Isabel Silveira de Sá Alves – 11h30

Instruções sobre a entrevista:
1. A plataforma Jitsi Meet é gratuita e pode ser encontrada no seguinte endereço:
https://meet.jit.si/ . O software pode ser baixado ou usado na versão web. Sugerimos que
testem a ferramenta antes da realização da entrevista.

2. O tempo de tolerância para acesso à sala virtual será de, no máximo, 05 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.
3. 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 pelo o e-mail
politicas.sociais@codeplan.df.gov.br até às 14h do dia 02/04.
4. Solicitamos que os(as) candidatos(as) se certifiquem com antecedência sobre o bom
funcionamento das suas câmeras e dispositivos de áudio. A entrada na sala virtual será realizada
mediante conferência da identificação dos(as) candidatos(as) através do nome completo.
5. Até o dia 02/04, 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 entrevista.
Em caso de dúvidas, enviar e-mail para:



Vaga de Ciências Sociais, políticas e gestão de
politicas.sociais@codeplan.df.gov.br.
Vaga de Geografia, Georreferenciamento e áreas correlatas:

políticas

públicas:

O resultado da terceira etapa será divulgado na data provável de 06 de abril de 2021 no site da
Codeplan: http://www.codeplan.df.gov.br

