
 

 
 

EDITAL DGP N° 11/2022, DE 26 DE AGOSTO DE 2022 

PROCESSO SELETIVO DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA (PSMI) PARA SERVIDORES 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

(UNB) 

 
 
A Decana de Gestão de Pessoas em exercício (DGP) da Universidade de Brasília (UnB), no 
uso de suas atribuições legais, torna público o Resultado Final da Segunda Fase, a 
composição da Banca do PSMI e o Cronograma de Entrevista para a vaga “Decanato de Pós-
Graduação – DPG (Código 19), nos termos do Edital DGP Nº 01/2022, conforme segue: 
 
 
 
1. DO RESULTADO FINAL DA SEGUNDA FASE  
 
1.1 Os subitens seguintes conterão o resultado final da Segunda Fase do PSMI, no formato: 
matrícula, nome do servidor em ordem alfabética, nota final (somatório da pontuação máxima 
obtida no “Formulário de Análise do Perfil Profissional”). 
 
1.1.1 Decanato de Pós-Graduação – DPG (Código 19) 
1787238 Arilson Fausto Oliveira de Moraes 58.89 / 2799224 Bruna Pereira Batista de Souza 
57.78 / 1664136 Cely Miranda 32.22 / 2273189 Érica Cursino Pessoa 58.89 / 1687169 Lucas 
Costa dos Santos 63.33 / 1466028 Melissa Emmanuele Alexandre Matos 38.89 / 2227988 
Pedro Henrique Neris Veloso 53.33 / 2272569 Rafael Cassiano Rosa Paula 43.33 

 
 

2. DA COMPOSIÇÃO DAS BANCAS DO PSMI 
 
2.1 A terceira fase do Processo Seletivo de Movimentação Interna (PSMI) será conduzido por 
Comissões designadas pelo Decanato de Gestão de Pessoas (DGP), que procederão à 
análise dos inscritos por meio de entrevistas, de acordo com os critérios previstos nos subitens 
de 5.7 a 5.11 do Edital DGP nº 01/2022. 
 
2.2 A composição dar-se-á da seguinte forma: 
 
 

Decanato de Pós-Graduação – DPG (Código 19) 

Caroline Greve Representante 

Soraya Rodrigues de Sousa Representante 

João Paulo da Silva Gonçalves Representante DGP/DPAM 

Juana Maria Siqueira Rabelo Representante DGP/DPAM 

 
 
 
3 DAS ENTREVISTAS 

 
3.1 Para a terceira fase da seleção estão convocados os três candidatos melhor classificados, 
considerando a soma da nota da primeira fase (NPF) com a nota da segunda fase (NSF). 
 
3.2 As entrevistas serão realizadas nos dia 30 de agosto de 2022, por meio de 
videoconferência, conforme horário estabelecido no quadro abaixo: 
 

 



 

 
 

30/08 – Terça-feira  
 

Unidade/Código Candidatos(as) Horário 

Decanato de Pós-Graduação 
– DPG (código 19) 

Arilson Fausto Oliveira de Moraes  
Érica Cursino Pessoa  
Lucas Costa dos Santos 

Às 10h00min 

 
 

 
3.3 Os candidatos deverão se apresentar, impreterivelmente, com 5 (cinco) minutos de 
antecedência ao horário indicado no quadro constante no item 4.2. 
 
3.4 Será excluído do processo seletivo o candidato que não comparecer à entrevista, bem 
como àquele que descumprir o horário constante no subitem 4.2 deste edital. 
 
3.5 A entrevista abordará perguntas situacionais, elaboradas pela Comissão de Processo 
Seletivo de Movimentação Interna (PSMI), as quais terão relação com as atividades a serem 
desenvolvidas. 
 
3.6 As entrevistas de cada unidade serão realizadas com a presença de todos os candidatos 
aprovados para a terceira fase, respeitando o subitem 5.7 do Edital n° 01/2022, ou seja, para 
unidades com três candidatos classificados, a banca entrevistará os três candidatos na 
mesma sessão. 
 
3.7 As entrevistas serão gravadas e será de responsabilidade exclusiva do Decanato de 
Gestão de Pessoas (DGP), estando o candidato impedido de efetuar a gravação por meios 
próprios. 
 
 
4. DAS NOTAS 

 
4.1 A Terceira fase do PSMI é classificatória e eliminatória (com peso dois), conforme previsto 
nos subitens de 5.7 a 5.11 do Edital DGP n° 01/2022. 
 
4.2 A nota da terceira fase (NTF) será a média aritmética das pontuações atribuídas a cada 
uma das perguntas avaliadas na entrevista, conforme o critério de pontuação previsto em uma 
escala de 0 a 100 pontos para cada pergunta. 
 
4.3 O(A) servidor(a) que não atingir 60% da pontuação requerida na entrevista (NTF) será 
eliminado do processo seletivo. 
 
4.3 Para fins de desempate em todas as fases do processo seletivo são considerados, 
respectivamente: maior idade, portador de deficiência e maior tempo de efetivo exercício na 
UnB. 
 
 
5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
5.1 O resultado preliminar da Terceira Fase do processo seletivo será divulgado no dia  
30 de agosto de 2022, no endereço eletrônico <http://dgp.unb.br/servidor-remocao>. 
 
5.2 O resultado preliminar da Terceira Fase do processo seletivo cabe recurso, a ser 
interposto pelo servidor interessado, até às 23 horas e 59 minutos do dia 31 de agosto de 

http://dgp.unb.br/servidor-remocao


 

2022, a partir do envio de e-mail para <dgppsmi@unb.br, conforme Formulário de Interposição 
de Recurso constante no Anexo II do Edital DGP n° 01/2022. 
 
6.3 A divulgação do resultado definitivo da Terceira Fase e resultado final do PSMI n° 01/2022 
para o cargo de Administrador será realizado na data provável de 1º de setembro de 2022, 
no endereço eletrônico <http://dgp.unb.br/servidor-remocao>. 
 
 
 
Brasília-DF, 26 de agosto de 2022. 
 
 
 
 

Sheila Perla Maria de Andrade da Silva 
Decana de Gestão de Pessoas (E.E) 

http://dgp.unb.br/servidor-remocao

