
 

                                    
 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 
SELEÇÃO PÚBLICA PARA BOLSISTAS DO PROGRAMA UNIVERSIDADE 

DO ENVELHECER - UNISER DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 
 

DEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES DO EDITAL N.º 04/2021, de 30 de março 
de 2021 

 
 
A Universidade de Brasília (UnB) torna pública o deferimento das inscrições 

do edital N.º 04/2021, referente a seleção de bolsistas para atuação junto ao 

Programa Universidade do Envelhecer – UniSER, da Universidade de 
Brasília. 

CPF VAGA SITUAÇÃO 

646.170.681-04 

Apoio Técnico à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) Nível B 

Subnível 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 

DEFERIDA 

343.364.271-00 

Apoio Técnico à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) Nível B 

Subnível 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. 

DEFERIDA 

398.476.751-04 

Apoio Técnico à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) Nível B 

Subnível 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 

DEFERIDA 

037.121.611-74 

Apoio Técnico à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) Nível B 

Subnível B.2 - Profissional técnico com perfil e experiência necessários para 

apoio a atividades de PD&I e extensão, com perfil de atuação em Direito e 

gerontologia 

DEFERIDA 

218.656.898-58 

Apoio Técnico à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) Nível B 

Subnível B.2 - 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 

DEFERIDA 

042.981.341-48 

Apoio Técnico à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) Nível B 

Subnível B.2 - 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 

DEFERIDA 

572.259.820-87 

Apoio Técnico à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) Nível B 

Subnível B.2 - Profissional técnico com perfil e experiência necessários para 

apoio a atividades de PD&I e extensão, com perfil de atuação nas áreas de 

DEFERIDA 



 

                                    
 

farmácia, interdisciplinar e gerontologia 

991-730-186-00 

Apoio Técnico à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) Nível B 

Subnível 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 

DEFERIDA 

979.880.908-44 

Apoio Técnico à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) Nível B 

Subnível B.2 - Profissional técnico com perfil e experiência necessários para 

apoio a atividades de PD&I e extensão, com perfil de atuação em educação 

física 

DEFERIDA 

702.967.311-53 

Apoio Técnico à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) Nível B 

Subnível 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 

DEFERIDA 

938.543.231-15 

Apoio Técnico à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) Nível B 

Subnível 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. 

DEFERIDA 

040.931.841-86 

Apoio Técnico à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) Nível B 

Subnível B.2 - 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) 

DEFERIDA 

060.668.531-63 

Vaga não identificada – SITUAÇÃO INDEFERIDA – Itens 6.2 e 6.5 do edital: “6.5 Ausência 

do preenchimento do formulário em sua totalidade [...] implicará em indeferimento da 

inscrição do candidato.” 

 

O resultado parcial será divulgado conforme item 3. Do cronograma do edital 

n.º 04/2021. 
 
Site da UniSER- www.uniserunb.com.br Site da UnB- www.fce.unb.br 

 

Brasília-DF, 21 de abril de 2021. 

 

 

Profa. Dra. Camila Alves Areda 
Programa UniSER/UnB 

 
 


