
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE) 

RESULTADO FINAL – EDITAL Nº 02/2023 – 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 

final dos candidatos no âmbito do Edital Nº 02/2023, referente ao processo de seleção de 

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

 

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 02/2023 - 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 02/2023: 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 pleno em estudo de programas em R para Projeções de População – 

CLASSIFICADOS 

Eduardo Santiago Rosseti, 17 / Matheus Menezes dos Santos, 14 / Thiago Cordeiro Almeida, 14 

/ Joseane de Souza, 13 / Carla Rodrigues Costa de Araújo, 12 / Vanessa Cardoso Ferreira, 8 / 

Lucas Araújo da Silva, 6 / Flávio Henrique de Miranda Araújo Freire, 4 / Mariam Trilce Martinto 

Galvez, 4 / Ulisses Carlos Silva Ferreira, 3 /  

 

 

 



TR 2.1.1 - Consultor pleno em estudo de programas em R para Projeções de População – 

DESCLASSIFICADOS 

Andressa Gonçalves de Barros, não cumprimento de um ou mais requisitos obrigatórios do 

termo de referência de candidatura / Celismar Aparecida Silva Marques, currículo em formato 

diferente do exigido no Edital (Formulário P11) / Deivisson de Oliveira Silva, não cumprimento 

de um ou mais requisitos obrigatórios do termo de referência de candidatura / Luis Ivan Ortiz 

Valencia, currículo em formato diferente do exigido no Edital (Formulário P11) / Nathália 

Ferraz Alonso Martins, não cumprimento de um ou mais requisitos obrigatórios do termo de 

referência de candidatura / Sabrina Larissa Rodrigues de Almeida, não cumprimento de um ou 

mais requisitos obrigatórios do termo de referência de candidatura / Thais Madeira Filipi, não 

cumprimento de um ou mais requisitos obrigatórios do termo de referência de candidatura / 

Victor Henrique Rosa Baptista, não cumprimento de um ou mais requisitos obrigatórios do 

termo de referência de candidatura / 

 

TR 2.1.1 - Consultor pleno em análise de dados demográficos – CLASSIFICADOS 

Joseane de Souza, 19 / Matheus Menezes dos Santos, 18 / Vanessa Cardoso Ferreira, 15 / 

Cauan Braga da Silva Cardoso, 15 / Iracy Silva Pimenta, 13 / Bruna Atayde Signorini, 10 / Ulisses 

Carlos Silva Ferreira, 5 /  

 

TR 2.1.1 - Consultor pleno em análise de dados demográficos – DESCLASSIFICADOS 

Andressa Gonçalves de Barros, não cumprimento de um ou mais requisitos obrigatórios do 

termo de referência de candidatura / Elson Mateus Monteiro Sousa, não cumprimento de um 

ou mais requisitos obrigatórios do termo de referência de candidatura / Hiara Teixeira Ferreira 

Silva, não cumprimento de um ou mais requisitos obrigatórios do termo de referência de 

candidatura / 

 

TR 2.1.1 - Consultor pleno em análise de dados estatísticos e demográficos - CLASSIFICADOS 

Fernando Antonio da Silva Moura, 18 / Joseane de Souza, 16 / Matheus Menezes dos Santos, 

16 / Iracy Silva Pimenta, 13 / Vanessa Cardoso Ferreira, 11 / Samuel Araujo Gomes da Silva, 10 

/ Bruna Atayde Signorini, 9 / Marcelo Lemos de Medeiros, 8 / Ulisses Carlos Silva Ferreira, 7 / 

Raquel Aline Schneider, 7 / Rodrigo Coelho de Carvalho, 6 / 

 

TR 2.1.1 - Consultor pleno em análise de dados estatísticos e demográficos - 

DESCLASSIFICADOS 

Andressa Gonçalves de Barros, não cumprimento de um ou mais requisitos obrigatórios do 

termo de referência de candidatura / Jefferson da Silva Oliveira, não cumprimento de um ou 

mais requisitos obrigatórios do termo de referência de candidatura / Lourdes Milagros 

Mendoza Villavicencio, não cumprimento de um ou mais requisitos obrigatórios do termo de 

referência de candidatura / Maria das Graças de Albuquerque Wanderley, não cumprimento 

de um ou mais requisitos obrigatórios do termo de referência de candidatura / Paula Tiyemi 

Shinozaki Mendes, não cumprimento de um ou mais requisitos obrigatórios do termo de 



referência de candidatura / Sabrina Larissa Rodrigues de Almeida, não cumprimento de um ou 

mais requisitos obrigatórios do termo de referência de candidatura / Tatiele Lacerda da Silva, 

não cumprimento de um ou mais requisitos obrigatórios do termo de referência de 

candidatura / Thainá Soares Silva, não cumprimento de um ou mais requisitos obrigatórios do 

termo de referência de candidatura / Thais Madeira Filipi, não cumprimento de um ou mais 

requisitos obrigatórios do termo de referência de candidatura / Thiago Cordeiro Almeida, não 

cumprimento de um ou mais requisitos obrigatórios do termo de referência de candidatura /  

 

 

 

CIMAR AZEREDO PEREIRA 

Diretor Nacional do Projeto de Cooperação Técnica Internacional 

 


