
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE) 

RESULTADO PRELIMINAR – EDITAL Nº 6/2022 – PROCESSO DE SELEÇÃO DE CONSULTORES 

PARA ATUAREM NO PROJETO MODERNIZAÇÃO DA PRODUÇÃO ESTATÍSTICA E GEOCIENTÍFICA 

 

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

preliminar da análise curricular dos candidatos no âmbito do Edital Nº 6/2022, referente ao 

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

Estatística e Geocientífica.  

 

1 DO RESULTADO PRELIMINAR DA ANÁLISE CURRICULAR DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS 

1.1 Resultado preliminar da análise curricular dos candidatos classificados e desclassificados na 

seguinte ordem, por Termo de Referência (TR) previsto no Quadro de Vagas do Edital Nº 6/2022: 

nome do candidato em ordem alfabética, nota preliminar total ou motivo da desclassificação. 

 

TR 1.1.3 - Consultor júnior em acompanhamento de coleta e divulgação de resultados de 

pesquisas estatísticas - CLASSIFICADO 

Karoline de Fatima dos Santos Santoro de Souza, 8 / 

 

TR 1.1.3 - Consultor júnior em acompanhamento de coleta e divulgação de resultados de 

pesquisas estatísticas - DESCLASSIFICADO 

Leoclilton Pires de Castro, currículo em formato diferente do exigido no Edital (Formulário P11) 

/ 

 

TR 1.1.4 - Consultor júnior em acompanhamento de coleta e tratamento de dados estatísticos 

- CLASSIFICADO 

Laís Silvéria de Oliveira, 12 / 

 

TR 1.1.4 - Consultor júnior em acompanhamento de coleta e tratamento de dados estatísticos 

- DESCLASSIFICADOS 

Ingrid Santa Rosa da Costa, não cumprimento de um ou mais requisitos obrigatórios do termo 

de referência de candidatura /   

Pedro Bergamin Sakovic, não cumprimento de um ou mais requisitos obrigatórios do termo de 

referência de candidatura /   

 

 



TR 1.1.4 - Consultor pleno em processos de acompanhamento centralizado da coleta de dados 

para pesquisas estatísticas – CLASSIFICADO 

Carlos Alberto Maia, 9 / 

 

TR 1.1.4 - Consultor pleno em processos de acompanhamento centralizado da coleta de dados 

para pesquisas estatísticas – DESCLASSIFICADO 

João Vitor Jorge Silva, não cumprimento de um ou mais requisitos obrigatórios do termo de 

referência de candidatura /   

 

TR 1.1.4 - Consultor pleno em pareamento de dados estatísticos e taxas e indicadores de 

pesquisa estatística de pós-enumeração - CLASSIFICADO 

Guilherme Anthony Pinheiro Jacob, 6 / 

 

TR 1.1.4 Consultor pleno em processos de coleta de dados para pesquisa estatística de pós-

enumeração - CLASSIFICADO 

Winston Oyadomari, 10 / 

 

TR 1.1.4 - Consultor sênior em aproveitamento da coleta de dados para pesquisas estatísticas 

- CLASSIFICADO 

José Carlos Jesus de Oliveira, 15 / 

 

TR 2.1.1 - Consultor pleno em acompanhamento de coleta e divulgação de resultados de 

pesquisas estatísticas – CLASSIFICADO 

Claudia Maria Ferreira Nascimento, 10 / 

 

TR 2.1.1 - Consultor pleno em acompanhamento de coleta e divulgação de resultados de 

pesquisas estatísticas - DESCLASSIFICADOS 

Luciano Cerqueira, não cumprimento de um ou mais requisitos obrigatórios do termo de 

referência de candidatura /   

Mauricio Nagib Haddad, não cumprimento de um ou mais requisitos obrigatórios do termo de 

referência de candidatura / 

 

TR 2.1.1 - Consultor sênior em estatísticas sobre demografia e saúde - CLASSIFICADO 

Suzana Marta Cavenaghi, 26 / 

 



2 DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DA ANÁLISE CURRICULAR DOS 

CANDIDATOS 

2.1 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou 

intempestivo será preliminarmente indeferido.  

2.2 Somente serão aceitos recursos via correio eletrônico em conformidade com as orientações 

e prazos contidos no Edital Nº 6/2022 - Processo de seleção de consultores para atuarem no 

Projeto Modernização da Produção Estatística e Geocientífica. 

 

3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

3.1 O resultado final do processo de seleção será publicado no Diário Oficial da União e divulgado 

na internet, nos endereços eletrônicos https://www.ibge.gov.br/acesso-

informacao/institucional/trabalhe-conosco/34950-2022-06-consultores.html na data provável 

de 06 de outubro de 2022. 

 

 

CIMAR AZEREDO PEREIRA 

Diretor Nacional do Projeto de Cooperação Técnica Internacional 
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