Resultado da etapa de avaliação curricular
da pré-seleção para Coordenação-Geral,
Coordenação e Assessoria I
A Escola Nacional de Administração Pública (Enap), em parceria com a
Subsecretaria de Integridade Pública, na Secretaria de Governo e Integridade
Pública, da Prefeitura do Rio de Janeiro, divulga o resultado da etapa de
avaliação curricular da pré-seleção para os cargos de Coordenação-Geral,
Coordenação e Assessoria I.
As 116 pessoas candidatas aprovadas para a Etapa de Avaliação das Competências Comportamentais
receberão até o dia 04/11/2021, um e-mail convite com o agendamento para a avaliação on-line por
competências, que ocorrerá no período de 05 a 16/11/2021.

Prorrogado o prazo para envio do relato da experiência profissional
De acordo com o comunicado de retificação do cronograma divulgado, as pessoas candidatas
aprovadas na análise curricular poderão encaminhar o relato com a descrição da experiência
profissional até o dia 16/11/2021. Lembramos que o não envio acarretará na desclassificação automática
da pessoa candidata no processo seletivo.
Em caso de dúvidas, informações sobre esta etapa podem ser consultadas no regulamento do processo
seletivo.
Mais pessoas candidatas poderão ser chamadas, de acordo com o interesse da Administração.

LISTA DE PESSOAS CANDIDATAS
APROVADAS POR VAGA
COORDENAÇÃO-GERAL DE INTELIGÊNCIA
(DAS 10.B)

(***.152.247-**)
(***.427.748-**)
(***.719.700-**)
(***.681.707-**)
(***.443.866-**)
(***.470.437-**)
(***.561.396-**)
(***.023.808-**)
(***.576.037-**)
(***.032.137-**)
(***.660.827-**)
(***.157.878-**)

COORDENAÇÃO-GERAL DE INTELIGÊNCIA
(DAS 10.B)

(***.066.127-**)
(***.596.847-**)
(***.465.957-**)
(***.330.447-**)

COORDENAÇÃO

(Nas áreas de: Análise de Integridade de Agentes Públicos;
Análise de Integridade de Fornecedores; Normas, Procedimentos e Controles; Governança e Articulação Externa - DAS 9)

(***.694.637-**)
(***.636.657-**)
(***391.407-**)
(***347.317-**)
(***.051.807-**)
(***.917.047-**)
(***.477.187-**)
(***740.677-**)
(***.538.187-**)
(***.959.627-**)
(***.412.898-**)
(***.473.288-**)
(***.941.787-**)
(***.129.898-**)
(***.372.728-**)
(***.347.377-**)
(***.075.927-**)
(***.922.257-**)
(***.333.167-**)
(***.391.167-**)

COORDENAÇÃO

(Nas áreas de: Análise de Integridade de Agentes Públicos;
Análise de Integridade de Fornecedores; Normas, Procedimentos e Controles; Governança e Articulação Externa - DAS 9)

(***.321.997-**)
(***.391.947-**)
(***.111.317-**)
(***.533.047-**)
(***.895.687-**)
(***.606.377-**)
(***.896.857-**)
(***.310.327-**)
(***.553.247-**)
(***.852.080-**)
(***.460.367-**)
(***.243.047.**)
(***.177.377-**)
(***.005.577-**)
(***.911.857-**)
(***.196.141.**)
(***.891.106-**)
(***.456.527-**)
(***.805.587-**)
(***.136.537-**)

ASSESSORIA I

(Nas áreas de: Gerenciamento de Riscos e Monitoramento;
Governança e Articulação Externa; Cultura de Integridade DAS 9)

(***.403.086-**)
(***.113.987-**)
(***.215.847-**)

ASSESSORIA I

(Nas áreas de: Gerenciamento de Riscos e Monitoramento;
Governança e Articulação Externa; Cultura de Integridade DAS 9)

(***.849.787-**)
(***.793.587-**)
(***.336.147-**)
(***.500.177-**)
(***.748.467-**)
(***.720.407-**)
(***.347.707-**)
(***.456.168-**)
(***.909.677-**)
(***.459.952-**)
(***.686.287-**)
(***.242.947-**)
(***.294.566-**)
(***.213.197-**)
(***.002.757-**)
(***.048.847-**)
(***.148.097-**)
(***.079.676-**)
(***.955.487-**)
(***.879.267-**)
(***.242.207-**)
(***.797.627-**)
(***.206.397-**)
(***.031.217-**)
(***.031.217-**)
(***.425.237-**)

ASSESSORIA I

(Nas áreas de: Gerenciamento de Riscos e Monitoramento;
Governança e Articulação Externa; Cultura de Integridade DAS 9)

(***.920.758-**)
(***.071.717-**)
(***.671.177-**)
(***.540.727-**)
(***.881.307-**)
(***.852.687-**)
(***.839.767-**)
(***.632.767-**)
(***.381.037-**)
(***.767.830-**)
(***.407.287-**)
(***.680.377-**)
(***.160.427-**)
(***.177.801-**)
(***.662.497-**)
(***.495.067-**)
(***.623.937-**)
(***.718.597-**)
(***.034.867-**)
(***.711.576-**)
(***.559.767-**)
(***.803.647-**)
(***.123.927-**)
(***.572.607-**)
(***.470.477-**)
(***.654.387-**)

ASSESSORIA I

(Nas áreas de: Gerenciamento de Riscos e Monitoramento;
Governança e Articulação Externa; Cultura de Integridade DAS 9)

(***.628.078-**)
(***.322.471-**)
(***.501.647-**)
(***.471.767-**)
(***.511.237-**)
(***.314.007-**)

