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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UnB 

CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO – CDT 

CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADA Nº 02/2019 - CDT/UnB 

COMUNICADO 02 – CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTA 

 

 

 

A Coordenação do projeto de pesquisa intitulado: “Modelagem e desenvolvimento de aplicativo móvel e web 

para o monitoramento de dados das pessoas em situação de rua no Distrito Federal e entorno, vinculado 

ao  Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília – CDT/UnB, em parceria 

com o Instituto Sociocultural, Ambiental e Tecnológico de Projetos de Economia Solidária - IPES, torna 

público a convocação dos candidatos relacionados abaixo para a realização da Entrevista Pessoal, visando o 

preenchimento da vaga de apoio técnico na modalidade Bolsa de Pesquisa da referida Chamada: 

 

NOME  HORÁRIO  

DATA: 22/01/2020 

Alexandre Café Rodrigues 09h30 

Carlos Vinícius Braga Santos 10h00 

Rogério Baptista de Sousa 10h30 

 
 

1. INSTRUÇÕES PARA ENTREVISTA PESSOAL  

 

1.1. Os candidatos convocados deverão comparecer no horário indicado no Campus Universitário Darcy 

Ribeiro, Edifício CDT, sala Empreender; 

1.2. A Identificação do candidato será realizada durante os 15 (quinze) minutos que antecederem o início 

da entrevista pessoal, e o interessado deverá portar documento oficial de identificação com foto e 

data de validade vigente; 

1.3. Não haverá tolerância de atraso e o candidato que for chamada a se identificar e não estiver presente 

no local e horário indicado nessa publicação será considerado ausente, o que resultará na eliminação 

do processo de seleção; 

1.4. Na ocorrência de atraso por parte da comissão técnica, o interessado deverá aguardar a autorização 

para o início da sua entrevista. A ausência do interessado acarretará na eliminação do processo de 

seleção; 

1.5. A entrevista será restrita e terá duração máxima de 15 (quinze) minutos; 

1.6. A entrevista não poderá ocorrer por representação e na modalidade a distância;  

1.7. A relação contendo o nome dos aprovados será publicada no sítio eletrônico do CDT/UnB; 

1.8. Informações poderão ser obtidas por meio do telefone 61 3107 4112.  

 

Brasília, 20 de janeiro de 2020. 

 

 

 

 

 

Prof (a). Dra. Sônia Marise Salles Carvalho 
Coordenação do Projeto 


