
 

                                    
 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

SELEÇÃO PÚBLICA PARA BOLSISTAS DO PROGRAMA UNIVERSIDADE 

DO ENVELHECER - UNISER DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

 

RESULTADO PARCIAL DO EDITAL N.º 05/2021, de 31 de março de 2021 

 

A Universidade de Brasília (UnB) torna público o Resultado Parcial do edital 

N.º 05/2021, referente a seleção de bolsistas para atuação junto ao Programa 

Universidade do Envelhecer – UniSER, da Universidade de Brasília. 

 

CATEGORIA DE BOLSA: Apoio Operacional à Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação (PD&I) 

 

1. Candidatos APROVADOS e CLASSIFICADOS no processo seletivo.  

CATEGORIA DE BOLSA: Apoio Técnico à Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação (PD&I) 
 

Critério de 
enquadramento 

(específicos para a vaga) 
CLASSIFICAÇÃO 

NOME DO 
CANDIDATO 

CPF NÍVEL PONTUAÇÃO 
PLANO DE 
TRABALHO 

Profissional com 
qualificação e experiência 
de pelo menos 4 anos 
para apoio a atividades de 
PD&I e extensão, com 
perfil de atuação em 
intervenções educativas e 
educação ao longo da 
vida, com disponibilidade 
para atuar no exterior e 
domínio da língua inglesa, 
com no mínimo 8 
publicações nas áreas 
interdisciplinar e 
gerontologia.  

1O 
KEROLYN 
RAMOS 
GARCIA  

040.989.071-51 
A – 
A.1 

388 APROVADO 

Profissional com 
qualificação e experiência 
de pelo menos 4 anos 
para apoio a atividades de 
PD&I e extensão, com 
perfil de atuação em 
ciências dos alimentos e 
saúde com no mínimo 8 
publicações nas áreas 
interdisciplinar e ciência 
dos alimentos.  

1O 
ELIANA 
FORTES 
GRIS 

818.249.471-00 
A – 
A.1 

398 APROVADO 

Profissional com 
qualificação e experiência 
de pelo menos 3 anos 
para apoio a atividades de 
PD&I e extensão, com 
perfil de atuação em 

1O 
CAMILA 
ALVES 
AREDA 

294.593.188-51 
A – 
A.1 

306 APROVADO 



 

                                    
 

inovação tecnológica e 
tecnologia farmacêutica.  
Profissional com 
qualificação e experiência 
de pelo menos 3 anos 
para apoio a atividades de 
PD&I e extensão, com 
perfil de atuação nas 
áreas interdisciplinar e 
gerontologia.  

1O 

JOAQUIM 
TRAJANO 
PINTO 
SOARES 
LIMA 

025.997.281-93 
A – 
A.1 

199 APROVADO 

Profissional com 
qualificação e experiência 
de pelo menos 3 anos 
para apoio a atividades de 
PD&I e extensão, com 
perfil de atuação nas 
áreas interdisciplinar e 
saúde do idoso.  

1O 

FABIANA 
XAVIER 
CARTAXO 
SALGADO  

381.784.601-06 
A – 
A.2 

299 APROVADO 

 

2.  Candidatos DESCLASSIFICADOS do processo seletivo. 

Critério de enquadramento 

(específicos para a vaga) 
CLASSIFICAÇÃO 

NOME DO 

CANDIDATO 
CPF NÍVEL 

Profissional com qualificação 
e experiência de pelo menos 3 
anos para apoio a atividades de 
PD&I e extensão, com perfil de 
atuação em Agronomia, Zootecnia 
ou correlatos. 
 

DESCLASSIFICADO – Item  

6.6.g, do edital. 

CÁSSIO JOSÉ 

DA SILVA 
064.248.096-60 A – A.2 

 

3. Vagas NÃO PREENCHIDAS.   

Critério de enquadramento (específicos para a vaga) 
Vagas não 

preenchidas 
Nível 

Profissional com qualificação e experiência de pelo menos 3 anos para apoio a 
atividades de PD&I e extensão, com perfil de atuação em inovação tecnológica 
e tecnologia farmacêutica e gestão em saúde. 
 

1 A – A.2 

Profissional com qualificação e experiência de pelo menos 3 anos para apoio a 
atividades de PD&I e extensão, com perfil de atuação em artes, mídia e 
comunicação. 
 

1 A – A.2 

Profissional com qualificação e experiência de pelo menos 3 anos para apoio a 
atividades de PD&I e extensão, com perfil de atuação em Agronomia, Zootecnia 
ou correlatos. 
 

1 A – A.2 
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