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CANDIDATOS SELECIONADOS CHAMADA PÚBLICA PROJETO

DTIC

 

1. Iden�ficação do projeto 
1.1. Título do projeto: Proposta de Avaliação de Melhoria da Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) da Diretoria de Tecnologia da Informação e
Comunicação (DTIC) da Secretaria Execu�va (SE), do Ministério da Jus�ça e Segurança Pública (MSJP). 
1.2. Edital simplificado de seleção pública (indicar número SEI ou local de publicação): Chamada Pública Simplificada nº DTIC 01/2021 - Publicada em
www.redes.unb.br/www.la�tude.unb.br/ h�p://cdt.unb.br/index/chamadaspublicas 
1.3. Número SEI de formalização do projeto: 23106.038200/2016-28

2. Gestores do projeto 
2.1. Gestor principal: Flávio Elias Gomes de Deus 
2.2. Gestor subs�tuto: Rafael Timóteo de Sousa Junior

3. Planilha de pessoal selecionado, com ou sem implementação imediata da bolsa (adicione mais linhas se necessário) Nome completo CPF Enquadramento da bolsa
(Res. CAD 03/2018) Valor mensal (valor fechado ou es�ma�va) Período de implementação (ou previsão)

 

Candidatos selecionados em maio/2022

Nome completo Enquadramento da bolsa 
 (Res. CAD 03/2018)

Valor mensal 
(valor fechado ou es�ma�va)

Período de
implementação 

(ou previsão)

Jorge Jaeger Amarante Pesquisador com qualificação e experiência de pelo menos 4 anos na execução de
projetos PD  R$       6.000,00 5 mês

Rogerio Oliveira Costa Execução de a�vidades de a poio técnico a projetos de PD&I e extensão - Nível B  R$       3.500,00 5 mês

Veronica Souza dos Santos Alunos de graduação e pós-graduação com experiência e conhecimentos técnicos
necessários para apoio a a�vidades de PD&I e extensão R$       1.500,00 5 mês

 

 Candidatos selecionados em fevereiro/2022

Nome completo Enquadramento da bolsa 
 (Res. CAD 03/2018)

Valor mensal 
(valor fechado ou es�ma�va)

Período de
implementação 

(ou previsão)

Elaine Rabelo Neiva Pesquisador com qualificação e experiência de pelo menos 4 anos na execução de
projetos PD&I  R$       6.000,00 1 mês



14/06/2022 20:13 SEI/UnB - 7205888 - Declaração

https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=8053790&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000696&infra_hash=2531e1e2b… 2/3

Alberto Ferreira da Câmara Execução de a�vidades de a poio técnico a projetos de PD&I e extensão - Nivel B  R$       3.500,00 1 mês

 

 Candidatos selecionados em novembro/2021

Nome completo Enquadramento da bolsa 
 (Res. CAD 03/2018)

Valor mensal 
(valor fechado ou es�ma�va)

Período de
implementação 

(ou previsão)

Ademir Agus�nho de Rezende Profissional com qualificação e experiência de pelo menos 2 anos em projetos de
PD&I  R$       5.500,00 1 mês

Kelly Santos de Oliveira Bezerra Profissional com qualificação e experiência de pelo menos 2 anos em projetos de
PD&I  R$       5.500,00 1 mês

 

 Candidatos selecionados em outubro/2021

Nome completo Enquadramento da bolsa 
 (Res. CAD 03/2018)

Valor mensal 
(valor fechado ou es�ma�va)

Período de implementação 
(ou previsão)

Marcus Aurélio Carvalho Georg Profissional com qualificação e experiência de pelo menos 2 anos em projetos de
PD&I  R$       4.000,00 11 meses

Fernando Rocha Moreira Profissional com qualificação e experiência de pelo menos 2 anos em projetos de
PD&I  R$       4.000,00 11 meses

 Rildo Ribeiro dos Santos Pesquisador com qualificação e experiência de pelo menos 4 anos na execução de
projetos PD  R$       6.000,00 1 mês

 

Candidatos selecionados em setembro/2021

Nome completo Enquadramento da bolsa
 (Res. CAD 03/2018)

Valor mensal 
(valor fechado ou es�ma�va)

Período de
implementação 

(ou previsão)

 Leandro Araújo da Silva Profissional técnico com perfil e experiência necessários para apoio a a�vidades de
PD&I e extensão - Nível B   R$ 1.800,00  12 meses

 Rildo Ribeiro dos Santos Profissional técnico com perfil e experiência necessários para apoio a a�vidades de
PD&I e extensão - Nível B  R$ 3.000,00  2 meses

 

4. Veracidade quanto ao processo sele�vo: 
4.1.A coordenação do projeto composta pelo Gestor e Gestor subs�tuto formalmente designada por Ato próprio do DPI atesta a veracidade e lisura do processo sele�vo
simplificado regido pelo edital indicado no item 1.2 deste formulário.
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Atenção: 1. Este documento deve ser totalmente preenchido e assinado pela Coordenação do projeto na figura do gestor e/ou gestor subs�tuto.

 

Documento assinado eletronicamente por Flavio Elias Gomes de Deus, Professor(a) de Magistério Superior da Faculdade de Tecnologia, em 14/06/2022, às 17:02,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 7205888 e o código CRC FBE666AD.

Referência: Processo nº 23106.099816/2021-32 SEI nº 7205888
Endereço: Campus Universitário Darcy Ribeiro - Gleba A,  CNPJ: 00.038.174/0001-43, Brasília/DF, CEP 70910-900 

Telefone: , Site - h�p://www.unb.br


