
 
 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 
DIRETORIA-GERAL 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO 

 
PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 

Aviso nº 04, de 24 de Setembro de 2021 
 

  A Diretora do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento, no uso 

de sua competência e de acordo com o Regulamento do Cefor, aprovado pelo Ato da 

Mesa nº 41/2000, e com o Edital nº 04, de 31 de maio de 2021, torna pública a 

convocação para a 2ª Etapa – Entrevista com o Coordenador do Grupo de Pesquisa, do 

processo seletivo para o Programa de Iniciação Científica da Câmara dos Deputados. 

 

1. Conforme dispõem os subitens 8.1.2.1, 8.1.2.2 e 8.1.2.3, do Edital nº 04, de 

31/05/2021, a 2ª Etapa – Entrevista com o Coordenador do Grupo de Pesquisa valerá 

20 (vinte) pontos, terá duração aproximada de 10 minutos, será realizada na 

modalidade remota e terá os seguintes critérios avaliados pelos examinadores: 

a) conhecimento e domínio do método científico de pesquisa; 

b) trajetória acadêmico-profissional e seu alinhamento com os objetivos do PIC; 

c) comprometimento, interesse e condições do candidato para participar do PIC. 

2. A Entrevista com o Coordenador do Grupo de Pesquisa será realizada por meio da 

plataforma Zoom.  

2.1 A plataforma poderá ser utilizada no computador ou no dispositivo móvel, através do 

navegador (browser) do equipamento. 

2.2 O acesso à plataforma se dará por meio de um link e de uma senha que serão 

encaminhadas para o e-mail cadastrado pelo candidato no momento da inscrição do 

processo seletivo. 

2.2.1 O link não poderá ser compartilhado e/ou publicado, assim como os demais dados e 

materiais gerados nesse processo, que são de uso privativo do Cefor e que não podem 

ser utilizados ou compartilhados sem o expresso consentimento deste Centro; 



2.2.2 Caso o candidato não receba o e-mail até às 17 horas, do dia 27/09/2021, deverá 

entrar em contato com a equipe da Coordenação de Recrutamento e Seleção pelo 

telefone 3216-7601 ou pelo e-mail: processoseletivo.cefor@camara.leg.br. 

2.3 O candidato deverá dispor de local adequado e de dispositivo eletrônico devidamente 

configurado para acesso à internet e ao ambiente em que a seleção se dará.  

2.4 O Cefor informa que a entrevista será gravada e preservada em local seguro, para fins 

exclusivos acadêmicos. 

3. De acordo com o subitem 8.1.1.5, do Edital nº 04, de 31 de maio de 2021, os 

candidatos abaixo listados estão convocados a participar da 2ª Etapa – Entrevista com o 

Coordenador do Grupo de Pesquisa, a ser realizada nas datas e horários especificados a 

seguir: 

Nome 
Grupo de Pesquisa e 

Extensão  

Coordenador 
Ofertante da 

Vaga 

Data da 
Entrevista 

Horário 
da 

Entrevista 

Camila Schettino 
Tavares 

O poder do espaço: 
variáveis em casas 
legislativas 

Valério 
Augusto 

Soares de 
Medeiros 

28/09/2021 16:00 

Gabrielly Leticya 
Lopes dos Santos 

Parlamento e Sociedade: 
representação política, 
participação e controle 
social 

Antonio 
Teixeira de 

Barros 
28/09/2021 17:00 

João Antônio 
Gouveia e Silva 

Parlamento e sociedade: 
representação política, 
participação e controle 
social 

Antonio 
Teixeira de 

Barros 

28/09/2021 17:20 

Mateus Calebe 
Curado Fernandes  

Parlamento e Sociedade: 
representação, participação 
e controle social 

Antonio 
Teixeira de 

Barros 
28/09/2021 17:40 

Luma Denise 
Negreiros Martins 

Comunicação na Câmara 
dos Deputados -  
Perspectivas após 20 anos 
de mídia 

Cláudia Regina 
Fonseca 
Lemos 

28/09/2021 15:00 

Maria Clara Gontijo 

Estratégias de construção 
de vínculo e identidade 
política dos atores políticos 
brasileiros 

Cristiane Brum 
Bernardes 

29/09/2021 15:00 

Reriston Martins 

Estratégias de construção 
de vínculo e identidade 
política dos atores políticos 
brasileiros 

Cristiane Brum 
Bernardes 

29/09/2021 15:20 

Tainá Alves 
Carvalho de Oliveira 

Estratégias de construção 
de vínculo e identidade 
política dos atores políticos 
brasileiros 

Cristiane Brum 
Bernardes 

29/09/2021 15:40 

Alan James Campos 
Rodrigues 

Legislativo e a Política de 
Saúde no Brasil 

Fábio de 
Barros Correia 

Gomes 
30/09/2021 11:00 

Gabriel Araújo Souto 
Discursos e Projetos de 
Mudança Social 

Júlio Roberto 
de Souza Pinto 

01/10/2021 15:00 

Rafael Felipe dos 
Santos 

Discursos e Projetos de 
Mudança Social 

Júlio Roberto 
de Souza Pinto 

01/10/2021 15:20 



 
3.1 O candidato deverá acessar o link e inserir a senha disponibilizada por e-mail, com 

antecedência mínima de 15 minutos.  

3.1.1 Após adotar a providência supracitada, o candidato será encaminhado para uma 

sala de espera, onde deverá aguardar até que seja autorizada a sua entrada na sala 

virtual, onde ocorrerá a Arguição Oral. 

3.1.2 O candidato deverá comparecer à Entrevista com o Coordenador do Grupo de 

Pesquisa na data e no horário indicados no quadro constante do item 3. 

4. A ausência na 2ª Etapa – Entrevista com o Coordenador do Grupo de Pesquisa 

eliminará o candidato do processo seletivo. 

 
 

Juliana Werneck de Souza 

Diretora 


