
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE) 

RESULTADO FINAL – EDITAL Nº 11/2022 – PROCESSO DE SELEÇÃO DE CONSULTORES PARA 

ATUAREM NO PROJETO MODERNIZAÇÃO DA PRODUÇÃO ESTATÍSTICA E GEOCIENTÍFICA – 

VAGAS PARA OS TR 1.1.4, 2.5.1 E 2.5.2 

 

O Coordenador Nacional do Projeto de Cooperação Técnica Internacional torna público o 

resultado final dos candidatos no âmbito do Edital Nº 11/2022, referente ao processo de 

seleção de consultores para atuarem no Projeto Modernização da Produção Estatística e 

Geocientífica, para as vagas relativas aos TR 1.1.4 - Consultor pleno em processos de 

acompanhamento centralizado da coleta e de tratamento de dados estatísticos II, TR 2.5.1 - 

Consultor sênior em soluções em desenvolvimento de Sistemas JAVA para Disseminação de 

dados II, TR 2.5.1 - Consultor sênior em soluções para desenvolvimento de Sistemas DOT.NET 

– Geoprocessamento II, TR 2.5.1 - Consultor sênior em soluções para o desenvolvimento de 

sistemas II, TR 2.5.1 - Consultor sênior em soluções para desenvolvimento de Sistemas 

DOT.NET para Sistema Coleta e Interfaces, TR 2.5.1 - Consultor sênior em soluções em 

desenvolvimento de Sistemas JAVA para backend e frontend, TR 2.5.2 - Consultor sênior em 

Infraestrutura de Aplicações II, TR 2.5.2 - Consultor sênior em Melhoria de Processos e 

Serviços de TIC, TR 2.5.2 - Consultor sênior em Redes de Telecomunicações II, TR 2.5.2 - 

Consultor sênior em Redes de Telefonia II e TR 2.5.2 - Consultor júnior em desenvolvimento 

de soluções técnicas para serviços e sistemas – III. 

 

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 11/2022 - 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  

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

Termo de Referência (TR) previsto no Quadro de Vagas do Edital Nº 11/2022: 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 1.1.4 - Consultor pleno em processos de acompanhamento centralizado da coleta e de 
tratamento de dados estatísticos II - CLASSIFICADO 

Daniel Bigonha Guilhermino, 10 / 

 

TR 1.1.4 - Consultor pleno em processos de acompanhamento centralizado da coleta e de 
tratamento de dados estatísticos II - DESCLASSIFICADOS 

Fernando Pereira Gonçalves de Sá, não cumprimento de um ou mais requisitos obrigatórios do 

termo de referência de candidatura / Luiz Iván Ortiz Valencia, não cumprimento de um ou mais 

requisitos obrigatórios do termo de referência de candidatura / 

 

TR 2.5.1 - Consultor sênior em soluções em desenvolvimento de Sistemas JAVA para 
Disseminação de dados II  

Não houve candidatura / 

 

TR 2.5.1 - Consultor sênior em soluções para desenvolvimento de Sistemas DOT.NET – 

Geoprocessamento II - DESCLASSIFICADO 

Evio Marques Rodrigues Junior, não cumprimento de um ou mais requisitos obrigatórios do 

termo de referência de candidatura /  

 

TR 2.5.1 - Consultor sênior em soluções para o desenvolvimento de sistemas II - 
CLASSIFICADO 

Evio Marques Rodrigues Junior, 100 / 

 

TR 2.5.1 - Consultor sênior em soluções para desenvolvimento de Sistemas DOT.NET para 

Sistema Coleta e Interfaces - CLASSIFICADOS 

Guilherme da Costa de Albuquerque, 88 / Alan da Silva Azevedo, 40 /  

 

TR 2.5.1 - Consultor sênior em soluções em desenvolvimento de Sistemas JAVA para backend 
e frontend 

Não houve candidatura / 

 

TR 2.5.2 - Consultor sênior em Infraestrutura de Aplicações II - DESCLASSIFICADO 

João Ricardo de Oliveira Ayres, não cumprimento de um ou mais requisitos obrigatórios do 

termo de referência de candidatura /  

 



TR 2.5.2 - Consultor sênior em Melhoria de Processos e Serviços de TIC - CLASSIFICADO 

Leandro Pereira dos Santos, 58 / 

 

TR 2.5.2 - Consultor sênior em Redes de Telecomunicações II - CLASSIFICADA 

Claudia de Almeida Nogueira Gonçalves, 85 / 

 

TR 2.5.2 - Consultor sênior em Redes de Telefonia II - DESCLASSIFICADO 

Carlos Henrique da Silva, não cumprimento de um ou mais requisitos obrigatórios do termo de 

referência de candidatura / 

 

TR 2.5.2 - Consultor júnior em desenvolvimento de soluções técnicas para serviços e sistemas 
- III - CLASSIFICADO 

Eduardo Dobre, 3 / 

 

TR 2.5.2 - Consultor júnior em desenvolvimento de soluções técnicas para serviços e sistemas 
- III - DESCLASSIFICADO 

Marcelo de Oliveira, não cumprimento de um ou mais requisitos obrigatórios do termo de 

referência de candidatura /  

 

 

 

 

VICTOR REIS DE SANTIAGO NUNES 

Coordenador Nacional do Projeto de Cooperação Técnica Internacional 

 


