
 

 

EDITAL DGP Nº 15/2022, DE 12 DE AGOSTO DE 2022 

CHAMADA PÚBLICA DE REDISTRIBUIÇÃO PARA O CARGO DE 
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

 

 

A Decana de Gestão de Pessoas (DGP) da Universidade de Brasília (UnB), no uso de 
suas atribuições legais, torna público o Resultado Final da Prova de Títulos e a 
convocação para a Defesa de Produção Intelectual, nos termos do Edital DGP Nº 
09/2022, conforme segue:  

 

1. DO RESULTADO FINAL DA PROVA DE TÍTULOS  

1.1 O subitem seguinte conterá o resultado final da prova de títulos da Chamada Pública 
de Redistribuição para o cargo de Professor do Magistério Superior, no formato: nome 
do servidor em ordem alfabética, nota do grupo I, nota do grupo II, nota do grupo III e 
nota final: 

1.1.1 Alexandre Campos 2.40, 2.80, 1.00, 6.20; Guilherme da Silva Lima 6.00, 3.00, 
0.80, 9.80; Marina Valentim Barros 3.30, 2.70, 1.00, 7.00; Patrick Alves Vizzotto 6.00, 
1.60, 0.80, 8.40. 

 

2 DAS ENTREVISTAS 

2.1 Na etapa de Defesa de Produção Intelectual serão analisados os aspectos 
pertinentes ao cargo relacionados à trajetória profissional, bem como os motivos e 
compromissos futuros do servidor em relação às atividades acadêmicas da Unidade de 
lotação indicada no quadro do subitem 3.1 do Edital nº 09/2022. 

2.2 Os procedimentos necessários para realização das entrevistas por videoconferência 
serão encaminhados através de correio eletrônico aos candidatos que tiveram suas 
inscrições homologadas. 

2.3 Em virtude das ações de enfrentamento da Universidade de Brasília (UnB) à 
Pandemia da COVID-19, as entrevistas relacionadas à Defesa de Produção Intelectual 
serão realizadas por videoconferência, no dia 15 de agosto de 2022, conforme horários 
estabelecidos nos quadros abaixo: 

 

Dia 15 de agosto de 2022 (segunda-feira) 

Candidato Horário 

Guilherme da Silva Lima Às 10 horas 

Marina Valentim Barros Às 11 horas 

Patrick Alves Vizzotto Às 12 horas 

 

 

2.4 Os candidatos deverão se apresentar, impreterivelmente, com 10 (dez) minutos de 
antecedência ao horário indicado no quadro constante no item 2.3. 

2.5 Será excluído do processo seletivo o candidato que não comparecer à entrevista, 
bem como àquele que descumprir o horário constante no subitem 2.3 deste edital. 



 

2.6 As entrevistas serão gravadas e será de responsabilidade exclusiva do Decanato de 
Gestão de Pessoas (DGP) e da banca examinadora indicada no Edital n° 12/2022, 
estando o candidato impedido de efetuar a gravação por meios próprios. 

 

3. DO RESULTADO PRELIMINAR DA DEFESA DE PRODUÇÃO INTELECTUAL E 
PRAZO PARA RECURSOS  

3.1 A divulgação do resultado preliminar da defesa de produção intelectual será 
realizada no dia 16 de agosto de 2022, no endereço eletrônico 
<http://www.dgp.unb.br/servidor/redistribuicao>. 

3.2 A interposição de recursos contra o resultado preliminar da defesa de produção 
intelectual deverá ser realizada do dia 17 até às 23 horas e 59 minutos do dia 18 de 
agosto de 2022, por meio do e-mail: dgpredistribuicao@unb.br. 

 

 

 

Brasília-DF, 12 de agosto de 2022. 
 
 
 

Maria do Socorro Mendes Gomes 
Decana de Gestão de Pessoas 
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