
TERMO DE REFERÊNCIA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL Nº  18/2022

EDITAL Nº 101/2022

VAGAS 1 e 2 - Perfil: Assistente de Pesquisa

RESULTADO FINAL

A Fundação Escola Nacional de Administração Pública - Enap, em parceria com a Organização dos
Estados Iberoamericanos para a Educação, a Ciência e a Cultura - OEI, no âmbito do Projeto de
Cooperação Técnica Internacional OEI/BRA 20/001 - ENAP "Fortalecimento das ações de promoção
da agenda de inovação e transformação governamental da Enap", divulga o resultado da análise e
avaliação curricular do Edital nº 101/2022, que visa selecionar 2 (dois/duas) consultores(as),
pessoa física, modalidade produto, para realizar serviços de estudos de casos sobre experiências
de contratualização de serviços na educação pública. O presente comunicado refere-se à
divulgação do resultado final do processo seletivo.

Recursos: No prazo estabelecido para a interposição de recursos quanto ao resultado provisório,
foi contabilizado 1 (um) único recurso, apresentado pelo candidato xxx.814.917-xx, no qual foi
solicitada a revisão de sua nota na etapa de análise curricular. Em nova análise das informações
indicadas pelo candidato no formulário eletrônico de inscrição, a Comissão Técnica de Seleção
confirmou a pertinência de parte da solicitação e revisou a nota do candidato em um dos critérios
de avaliação da análise curricular, a saber: “Autoria de publicação sobre contratualização de
serviços públicos e/ou parcerias público-privadas em periódico indexado com Qualis mínimo C1”,
tendo a nota sido aumentada em 6 pontos. Com isso, apresenta-se abaixo a tabela final com a
pontuação dos candidatos, em ordem de classificação:

Classificação
IDENTIFICAÇÃO DO(A)

CANDIDATO(A)

PONTUAÇÃO
ANÁLISE

CURRICULAR
(Máx.: 70
pontos)

PONTUAÇÃO
ENTREVISTA

(Máx.: 80
pontos)

PONTUAÇÃO
FINAL

INDIVIDUAL
(Máx.: 150

pontos)

1º xxx.622.289-xx 67 68,33 135,33

2º xxx.894.707-xx 47 80 127

3º xxx.814.917-xx 46 66,66 112,66

4º xxx.727.439-xx 42 53,33 95,33

5º xxx.256.338-xx 29 53,33 82,33

6º xxx.967.388-xx 25 47,66 72,66



Informa-se que os candidatos selecionados são:

VAGA 1: Pedro Henrique Braz De Vita

VAGA 2: Ana Luiza Fernandes Calil

COMISSÃO TÉCNICA DE SELEÇÃO:

Titulares:

1. Carolina Alves Marra (Coordenação-Geral de Pesquisa)
2. Eduardo Semeghini Paracêncio (Coordenação-Geral de Pesquisa)
3. Kamyle Medina Monte Rey (Coordenação-Geral de Pesquisa)

Suplente:

1. Claudio Djissey Shikida (Coordenação-Geral de Pesquisa)

BRASÍLIA, 25 DE JULHO DE 2022.


