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1. A Agência Nacional do Cinema – ANCINE divulga a seguir os resultados das avaliações de segunda fase, com vistas ao preenchimento 

das vagas de estágio nº 1 e 2, tendo como base o Edital de Processo Seletivo Simplificado SGI ANCINE 04/2020. 

 

2. Ambas as vagas se referem a estágio a ser realizado em uma das unidades da ANCINE na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na área de 

atuação de Gestão Interna, sendo a vaga nº 1 na Coordenação de Gestão Estratégica (CGE) e a vaga nº 2 na Coordenação de Gestão 

de Contratos (CGC). 

 
3. Destacamos que, dentre os primeiros dez convocados, quatro candidatos desistiram do processo seletivo, razão pela qual foram convocados 

os quatro candidatos seguintes, considerando os classificados da lista de ampla concorrência para a área de Gestão Interna, UF RJ. 

 
4. Conforme previsto no item 7.6.2 do Edital supracitado, a modalidade e os critérios da avaliação de segunda fase foram propostos pelas 

unidades responsáveis pelas vagas, e informados previamente, por meio de mensagem eletrônica, aos candidatos convocados. Tanto a CGE 

quanto a CGC definiram que as avaliações seriam realizadas por meio de entrevistas individuais; quanto aos requisitos avaliados e a 

pontuação correspondente, segue tabela informativa: 
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Vaga Requisitos avaliados Pontuação máxima 

1 (CGE) 

Postura profissional 20 (vinte) pontos 

Interesse pela instituição 20 (vinte) pontos 

Formação e experiências profissionais: 
- Conhecimento e prática na elaboração de expedientes técnicos e administrativos, 
incluindo notas técnicas, relatórios, ofícios, despachos e textos informativos; 
- Conhecimento de ferramentas como editor de textos, planilhas, apresentações. 

20 (vinte) pontos 

Atividades e interesses: 
- Conhecimentos básicos sobre planejamento, projetos, processos e indicadores 
(desejável); 
- Conhecimentos básicos de normas e regulamentos sobre governança, gestão 
estratégica, gestão de riscos da administração pública federal (desejável). 

20 (vinte) pontos 

Desenvoltura para o trato pessoal (habilidade de convívio, comunicação e atendimento ao 
público) 

20 (vinte) pontos 

2 (CGC) 

Conhecimento prévio das atividades de Gestão de Contratos 35 (trinta e cinco) pontos 

Conhecimento do SEI (Sistema Eletrônico de Informações) 25 (vinte e cinco) pontos 

Bom manejo de planilhas Excel 15 (quinze) pontos 

Experiência prévia em estágio 15 (quinze) pontos 

Desenvoltura, boa comunicação 10 (dez) pontos 
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5. As pontuações que os candidatos avaliados obtiveram em cada requisito serão informadas aos mesmos por meio de mensagem eletrônica. 

 

6. Oportunamente, a ANCINE irá entrar em contato com os dois candidatos aprovados para as respectivas vagas, por meio de mensagem 

eletrônica, solicitando que encaminhem digitalmente a documentação necessária e firmem Termo de Compromisso, nos termos do item 9 

do Edital mencionado, e conforme orientações a serem dadas pela Agência. 

 
7. Como previsto no item 7.6.9 do Edital em comento, os candidatos avaliados que não tiverem sido aprovados para as vagas permanecem em 

lista de espera, podendo ser convocados para mais duas avaliações de segunda fase. 

 
8. Segue tabela com o resultado final: 
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     Avaliação 

Área de Atuação UF 
Classificação 

(1ª fase) 
Nome do candidato Vaga/Setor Status Data Horário Nota Resultado 

Gestão Interna RJ 

1 Thaís de Oliveira Vieira - Desistente - - - - 

2 Thiago Paes Wang - Desistente - - - - 

3 Kamylla Rodrigues Pereira de Sousa 1 (CGE) Avaliada 30/11/2020 16h00 92 Incluída em lista de espera 

4 Mirian Gonçalves de Oliveira 1 (CGE) Avaliada 27/11/2020 14h00 90 Incluída em lista de espera 

5 Marcus Phillipe Antunes Ramos 1 (CGE) Avaliado 27/11/2020 15h00 93 Incluído em lista de espera 

6 Juliana de Matos Cabral 2 (CGC) Avaliada 25/11/2020 11h00 55 Incluída em lista de espera 

7 Alan da Silva Meira 2 (CGC) Avaliado 26/11/2020 11h00 100 Aprovado 

8 Vivian Marques Lino  - Desistente - - - - 

9 Celeste da Costa Souza 2 (CGC) Avaliada 30/11/2020 11h00 50 Incluída em lista de espera 

10 Rhana Leticia Tavares Moreira - Desistente - - - - 

11 Bianca Ottoni Lourenço Ferreira 1 (CGE) Avaliada 27/11/2020 16h00 98 Aprovada 

12 Airam Aimé Nesti Dupret Lamas Leite 2 (CGC) Avaliado 27/11/2020 11h00 50 Incluído em lista de espera 

13 Ivan Lyrio Alves da Silva  2 (CGC) Avaliado 03/12/2020 11h00 40 Incluído em lista de espera 

14 Ana Carolina Teixeira da Silva  1 (CGE) Avaliada 03/12/2020 14h00 94 Incluída em lista de espera 

 


