
  

 

Ata de Adjudicação Provisória 

Salete Sirlei Valesan Camba, inscrita no CPF nº 022.205.388-77, diretora da Flacso – 

Sede Acadêmica no Brasil, em relação ao processo de seleção referente ao Edital nº 004/2021, 

cujo objeto é a contratação de 01 (um) Ecólogo, conforme condições e especificações 

estabelecidas no referido edital, bem como, respectivo Termo de Referência, anexo ao mesmo. 

COMUNICA: 

Às candidatas e candidatos, que se inscreveram no Edital 004/2021 para contratação de 

Ecólogo, que foram classificados (as) na Fase I e, posteriormente, avaliados (as) e julgados 

(as) pelos membros avaliadores da Comissão de Aquisições da Flacso na Fase II, obtendo os 

seguintes resultados, sob os critérios de pontuação previstos no referido Edital: 

Candidato (a) Classificação 

Sandra Francischetti Rocha 

1º Classificado (95 pontos) 

Obteve maior pontuação no cálculo das fases I e II: 

análise curricular e qualificação técnica.  

Comprovou larga experiência profissional e prática nas 

áreas de atuação exigidas no edital. 

Branca Opazo Medina 2º Classificado (84,5 pontos) 

Magda Karla Barcelos Greco 3º Classificado (84 pontos) 

Maria Carolina de Almeida Castilho 4º Classificado (79,5 pontos) 

Alan Gerhardt Braz Magalhães 5º classificado (79,5 pontos) 

Diego Simeone Ferreira da Silva 6º Classificado (74 pontos) 

Alexandre Marco da Silva 7º Classificado (69,5 pontos) 

Matheus Almeida Duarte 8º Classificado (58,5 pontos) 

Carlos Araújo  Declinou ao chamamento para a fase II (entrevista) 

 
ADJUDICAÇÃO PROVISÓRIA 

 

Que em virtude do julgamento das propostas consignadas na Ata do dia 08 de junho de 

2021, fica ADJUDICADO provisoriamente o objeto à sra. Sandra Franscischetti Rocha, inscrita 

no CPF nº 689.063.821-20, aberto o prazo até às 18 horas do dia 14 de junho de 2021 para 

apresentação de recursos, conforme informado durante a realização da Fase II (entrevistas) do 

referido Edital. 

 

Brasília, 11 de junho de 2021. 

 

______________________________________________________________ 

Salete Sirlei Valesan Camba 

Diretora da Flacso – Órgão de Contratação 
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