
 

 
 

 
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO 

PROCESSO SELETIVO PARA O COMITÊ DE AUDITORIA DO SERPRO - COAUD 
EDITAL  Nº 03, DE 07 DE JULHO DE 2020 

 

1.1 A Comissão, designada pela Decisão Diretiva GE-070/2020, torna pública a relação            
nominal, em ordem alfabética, dos candidatos habilitados na etapa de análise curricular e             
documental e aptos para a Etapa de Entrevista no Processo de Seleção para membros              
do Comitê de Auditoria do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro: 

● Adilson Herrero 

● Antônio Edson Maciel dos Santos 
● Antonio Luiz Bronzeado 
● Cleber Santiago 

● Clovis Antonio Pereira Pinto 
● Emil Andery 

● Isabel Cristina Bittencourt Santiago 

● Lilian Mascarenhas Monteiro Schafirstein 

● Lúcio Carlos de Pinho Filho 

● Rene Guimarães Andrich 

● Ricardo Minotto 

● Shaila Santos da Silva 

1.2 A habilitação do candidato na etapa de análise curricular e documental não garante a               
sua convocação para a Etapa de Entrevista, ficando a critério do Conselho de             
Administração a definição do quantitativo de candidatos a serem convocados para a            
entrevista. 

1.3 A Etapa de Entrevista é eliminatória e busca selecionar os candidatos que             
demonstram maior aptidão para as vagas ofertadas, por meio do detalhamento e            
verificação da experiência profissional, conhecimentos e habilidades necessários à         
realização das atribuições previstas para o cargo.  

1.4 A entrevista será conduzida pelo Conselho de Administração do Serpro e será             
realizada no período de 08 a 20 de julho de 2020. 

1.5 O convite para os candidatos será remetido por meio da caixa corporativa             
processo-seletivo-coaud@serpro.gov.br para o e-mail informado no ato da inscrição         
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indicando: a data, o horário, o local e o meio a ser utilizado para a entrevista. 

1.5.1 A entrevista ocorrerá preferencialmente por videoconferência, podendo ser utilizado          
outros meios que garantam a realização da entrevista, sendo de responsabilidade do            
candidato providenciar a adequação do ambiente e as ferramentas tecnológicas          
necessárias, seguindo as orientações prévias do convite. 

1.6 Caso o candidato não compareça a entrevista na data, horário e local estabelecidos,              
será eliminado do processo seletivo. 

1.7 Os editais, os comunicados e as demais informações relacionados ao processo            
seletivo serão disponibilizados na página de acompanhamento do processo seletivo no           
Portal do Serpro > A empresa > Processo Seletivo COAUD. 

1.8 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos,              
editais e comunicados referentes a este processo seletivo disponibilizados na página de            
acompanhamento do processo seletivo no Portal do Serpro > A empresa > Processo             
Seletivo COAUD. 

 

Brasília, 07 de julho de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENATA PINHEIRO GONSALVES 
Coordenadora da Comissão 
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