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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UnB 

CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO – CDT 

CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADA Nº 02/2019 - CDT/UnB 

 

COMUNICADO 03 – RESULTADO FINAL DA ENTREVISTA PESSOAL 

 

 

 

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 o resultado final da seleção desta chamada. Segue relação de candidatos em ordem de classificação 

aprovados na Entrevista Pessoal:  

 

NOME  CLASSIFICAÇÃO  

Rogério Baptista de Sousa 1º  

Alexandre Café Rodrigues 2º 

Carlos Vinícius Braga Santos 3 º 

 

 

1. DA CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 

  

1.1. O candidato classificado em 1º lugar, deverá comparecer ao Centro de apoio ao desenvolvimento 

tecnológico da Universidade de Brasília para a entrega da documentação no dia e horário a ser agendado. 

Os demais candidatos irão compor o banco de dados e poderão ser convocados conforme a necessidade 

do projeto; 

1.2. A relação de documentos e formulários a serem entregues, serão enviados para o e-mail do candidato 

aprovado em 1º lugar no processo seletivo, bem como, o informe do dia e horário para a entrega da 

documentação; 

1.3. Caso o candidato não apresente a documentação necessária ou não compareça para a entrega da mesma 

no dia, local e horário agendado, estará automaticamente eliminado e será convocado o próximo 

candidato da lista, obedecendo a ordem de classificação; 

1.4. Caso o candidato desista de preencher a vaga da bolsa desta seleção, será convocado o próximo 

candidato da lista, obedecendo a ordem de classificação. 

 

 

Brasília, 23 de janeiro de 2020. 

 

 

 

 

 

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


