
 

 

EDITAL DGP Nº 16/2022, DE 16 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 preliminar da etapa de Defesa de 
Produção Intelectual, nos termos do Edital DGP Nº 09/2022, conforme segue:  

 

1. DO RESULTADO PRELIMINAR DA DEFESA DE PRODUÇÃO INTELECTUAL 

1.1 O subitem seguinte conterá o resultado preliminar da Defesa de Produção Intelectual 
da Chamada Pública de Redistribuição para o cargo de Professor do Magistério 
Superior, no formato: nome do servidor em ordem alfabética e nota provisória da 
entrevista: 

1.1.1 Guilherme da Silva Lima 8.00; Marina Valentim Barros 6.0; Patrick Alves Vizzotto 
6.5. 

 

2. DAS NOTAS 

2.1 A etapa de Defesa de Produção Intelectual da Chamada Pública consiste em 
entrevista para analisar 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, conforme Edital DGP n. 09/2022. 

2.2 A nota da DPI é constituída pela média aritmética das notas individuais atribuídas 
pelos membros comissão examinadora, variando de 0,00 (zero) a 10,00 (dez) pontos, 
considerando o Perfil do Proponente. 

2.3 Candidatos que não preencherem os requisitos descritos no Quadro 1 do Edital DGP 
n. 09/2022 ou não atingirem nota igual ou superior a 7,00 (sete) pontos em quaisquer 
etapas serão eliminados do processo avaliativo. 

 

3 DOS RECURSOS E RESULTADO FINAL DA CHAMADA PÚBLICA 

3.1 A interposição de recursos contra o resultado preliminar da defesa de produção 
intelectual da chamada pública 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.  

3.2 A divulgação do resultado final da defesa de produção intelectual será realizada no 
dia 19 de agosto de 2022, no endereço eletrônico 
<https://www.dgp.unb.br/redistribuicao>. 

3.3 A divulgação do resultado final da chamada pública, após homologação pelo 
Conselho do Instituto de Física da UnB, será realizada até o dia 30 de setembro de 
2022, no endereço eletrônico <https://www.dgp.unb.br/redistribuicao>. 

 

 

 

Brasília-DF, 16 de agosto de 2022. 
 
 



 

 
Maria do Socorro Mendes Gomes 

Decana de Gestão de Pessoas 
 


