
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE) 

RESULTADO FINAL – EDITAL Nº 5/2022 – PROCESSO DE SELEÇÃO DE CONSULTORES PARA 

ATUAREM NO PROJETO MODERNIZAÇÃO DA PRODUÇÃO ESTATÍSTICA E GEOCIENTÍFICA – 

VAGAS PARA O TR 2.1.1 – CONSULTOR JÚNIOR E O TR 2.1.1 – CONSULTOR PLENO 

 

O Diretor Nacional do Projeto de Cooperação Técnica Internacional torna público o resultado 

final da análise curricular e entrevista dos candidatos no âmbito do Edital Nº 5/2022, referente 

ao processo de seleção de consultores para atuarem no Projeto Modernização da Produção 

Estatística e Geocientífica, para as vagas relativas aos TR 2.1.1 - Consultor júnior em processo 

de coleta e codificação de dados para Povos e Comunidades Tradicionais e TR 2.1.1 - Consultor 

pleno em processos de acompanhamento centralizado da coleta e de tratamento de dados. 

 

1 DOS CANDIDATOS APROVADOS  

1.1 O candidato aprovado é o candidato não desclassificado no resultado final do processo de 

seleção. Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente das notas obtidas 

no resultado final do processo de seleção.  

 

2 DA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS  

2.1 Serão convocados os candidatos na ordem de sua classificação, respeitando o número de 

vagas disponíveis, de acordo com o Quadro de Vagas do Edital Nº 5/2022 - Processo de seleção 

de consultores para atuarem no Projeto Modernização da Produção Estatística e Geocientífica. 

2.2 Apenas os candidatos convocados serão contatados.  

 

3 DO RESULTADO FINAL DA ANÁLISE CURRICULAR DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS  

3.1 Resultado final da dos candidatos classificados e desclassificados na seguinte ordem, por 

Termo de Referência (TR) previsto no Quadro de Vagas do Edital Nº 5/2022: nome do candidato 

em ordem de classificação – no caso dos candidatos classificados – ou nome do candidato em 

ordem alfabética – no caso dos candidatos desclassificados –, nota final total ou motivo da 

desclassificação. 

 

TR 2.1.1 - Consultor júnior em processo de coleta e codificação de dados para Povos e 

Comunidades Tradicionais - CLASSIFICADO 

Débora Zava Bello, 21,6 / 

 

 

 



TR 2.1.1 - Consultor júnior em processo de coleta e codificação de dados para Povos e 

Comunidades Tradicionais - DESCLASSIFICADO 

Fatima Regina Bermudez Vaz Caetano, currículo em formato diferente do exigido no Edital 

(Formulário P11) / 

 

TR 2.1.1 - Consultor pleno em processos de acompanhamento centralizado da coleta e de 

tratamento de dados - CLASSIFICADO 

Ricardo Luiz Cardoso, 24,7 / 

 

 

 

 

CIMAR AZEREDO PEREIRA 

Diretor Nacional do Projeto de Cooperação Técnica Internacional 


