
 

                                    
 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 
SELEÇÃO PÚBLICA PARA BOLSISTAS DO PROGRAMA UNIVERSIDADE 

DO ENVELHECER - UNISER DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 
 

RESULTADO PARCIAL DO EDITAL N.º 04/2021, de 29 de março de 2021 
 
A Universidade de Brasília (UnB) torna público o Resultado Parcial do edital 

N.º 04/2021, referente a seleção de bolsistas para atuação junto ao Programa 
Universidade do Envelhecer – UniSER, da Universidade de Brasília. 

 

CATEGORIA DE BOLSA: Apoio Técnico à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

(PD&I) 

 

1. Candidatos APROVADOS e CLASSIFICADOS no processo seletivo.  
Critério de enquadramento 

(específicos para a vaga) 
CLASSIFICAÇÃO 

NOME DO 

CANDIDATO 
CPF NÍVEL PONTUAÇÃO 

PLANO DE 

TRABALHO 

Profissional técnico com perfil 

e experiência necessários para 

apoio a atividades de PD&I e 

extensão, com perfil de 

atuação em educação física 

1O 

NORIBERTO 

BARBOSA 

DA SILVA 

979.880.908-44 B – B.2 368 APROVADO 

Profissional técnico com perfil 

e experiência necessários para 

apoio a atividades de PD&I e 

extensão, com perfil de 

atuação nas áreas de farmácia, 

interdisciplinar e gerontologia 

1O 

ANDREA 

PECCE 

BENTO 

572.259.820-87 B – B.2 247 APROVADO 

Profissional técnico com perfil 

e experiência necessários para 

apoio a atividades de PD&I e 

extensão, com perfil de 

atuação em fonoaudiologia e 

saúde pública 

1O 

MARIANA 

SODÁRIO 

CRUZ 

218.656.898-58 B – B.2 223 APROVADO 

Profissional técnico com perfil 

e experiência necessários para 

apoio a atividades de PD&I e 

extensão, com perfil de 

atuação em educação e 

pedagogia 

1O 

MARIA 

IVONEIDE 

DE LIMA 

BRITO 

64617068104 B – B.2 217 APROVADO 

Profissional técnico com perfil 

e experiência necessários para 

apoio a atividades de PD&I e 

1O 

RENATO 

CABRAL 

REZENDE 

938.543.231-15 B – B.2 187 APROVADO 



 

                                    
 

extensão, com perfil de 

atuação em linguística e língua 

portuguesa. 

Profissional técnico com perfil 

e experiência necessários para 

apoio a atividades de PD&I e 

extensão, com perfil de 

atuação em arquitetura, 

acessibilidade e gerontologia 

1O 

MARIANA 

ROCHA DE 

SOUZA 

042.981.341-48 B – B.2 151 APROVADO 

Profissional técnico com perfil 

e experiência necessários para 

apoio a atividades de PD&I e 

extensão, com perfil de 

atuação em ciências sociais 

(ciência política e/ou 

economia) 

1O 

MATHEUS 

ASSIS 

RIBEIRO DA 

SILVA 

04093184186 B – B.2 93 APROVADO 

 

2. Candidatos DESCLASSIFICADOS do processo seletivo. 
Critério de enquadramento 

(específicos para a vaga) 
CLASSIFICAÇÃO 

NOME DO 

CANDIDATO 
CPF NÍVEL 

Profissional técnico com perfil e experiência 

necessários para apoio a atividades de PD&I e 

extensão, com perfil de atuação em Direito e 

gerontologia 

DESCLASSIFICADO - 

Item 6.1 do Edital.  

THAYS 

NUNES SILVA 
61981763927 B – B.2 

Profissional técnico com perfil e experiência 

necessários para apoio a atividades de PD&I e 

extensão, com perfil de atuação em linguística e 

língua portuguesa. 

DESCLASSIFICADO – 

Item 6.6.g do edital  

DALMA 

HONORIA DE 

ARRUDA 

34336427100 B – B.2 

Profissional técnico com perfil e experiência 

necessários para apoio a atividades de PD&I e 

extensão, com perfil de atuação em educação e 

pedagogia 

DESCLASSIFICADO 

Plano de trabalho não segue 

as "Orientações para 

elaboração do Plano de 

Trabalho" indicadas no 

Anexo 3 do edital.  

MARGARETE 

NERES DE 

AQUINO 

39847675104 B – B.2 

Profissional técnico com perfil e experiência 

necessários para apoio a atividades de PD&I e 

extensão, com perfil de atuação em 

administração e gestão estratégica 

DESCLASSIFICADO  – 

Item 6.6.g do edital 

VALQUIRIA 

TIMOTEO DA 

SILVA 

99173018600 B – B.2 

Profissional técnico com perfil e experiência 

necessários para apoio a atividades de PD&I e 

extensão, com perfil de atuação em 

administração e gestão estratégica 

DESCLASSIFICADO  – 

Item 6.6.g do edital 

VERA LÚCIA 

CARDOSO DE 

SOUSA 

70296731153 B – B.2 

--- 
INSCRIÇÃO 

INDEFERIDA - 

JOÃO VITOR 

DE LORENZI 
06066853163 -- 



 

                                    
 

DESCLASSIFICADO 

Vaga não identificada – 

SITUAÇÃO INDEFERIDA 

– Itens 6.2 e 6.5 do edital. 

JARDIM 

 

 

3. Vagas NÃO PREENCHIDAS.   
Critério de enquadramento (específicos para a vaga) Vagas não preenchidas Nível 

Profissional técnico com perfil e experiência necessários para apoio a atividades de PD&I e extensão, 

com perfil de atuação em administração e gestão estratégica 
1 B.B2 

Profissional técnico com perfil e experiência necessários para apoio a atividades de PD&I e extensão, 

com perfil de atuação em Direito e gerontologia 
1 B.B2 

Profissional técnico com perfil e experiência necessários para apoio a atividades de PD&I e extensão, 

com perfil de atuação em educação e pedagogia 
1 B.B2 

Profissional técnico com perfil e experiência necessários para apoio a atividades de PD&I e extensão, 

com perfil de atuação em criação, desenvolvimento e produção de jogos e animações 
1 B.B2 
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Brasília-DF, 05 de abril de 2021. 

 

 

Profa. Dra. Camila Alves Areda 
Programa UniSER/UnB 

 
 


