
 

SELEÇÃO PÚBLICA DE BOLSISTA NÚMERO 21/2022: Chamada pública para concessão de bolsas 
de estímulo à inovação. 

 

OBJETIVO: Chamada pública para concessão de bolsas de estímulo à inovação para o Projeto 

“Apoio à estruturação de dois Hubs Virtuais temáticos de gestão da informação tecnológica para 

a agricultura familiar como suporte à operacionalização da Ater Digital”, celebrado entre a 

Embrapa Meio Ambiente e o MAPA e gerenciado pela Fundação Arthur Bernardes – Funarbe. 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO  

CANDIDATO: Carolina Baldin Meira 

MODALIDADE DE BOLSA: G 

AVALIADOR 1: Luciano Lourenço Nass, pesquisador, Embrapa Meio Ambiente 

AVALIADOR 2: Anna Leticia T Pighinelli, analista, Embrapa Meio Ambiente 

DATA, HORÁRIO: 06/04/2021, 14:00 hs. 

FORMA DE CONTATO: entrevista meet.google.com/wri-bzzv-kxm, avaliação de CV. 

COMENTÁRIOS: 

A candidata tem formação na graduação em Comunicação Social (Jornalismo) a qual 
consideramos bastante adequada à vaga. Grande experiência em comunicação, gestão e 
produção de conteúdo. Apresenta experiência na criação e adaptação de conteúdos em termos 
de edição de imagens e design gráfico. 

Ainda apresentou experiência na produção e gestão de conteúdo para mídias sociais e blogs.  

Tem habilidade em comunicação oral, apresentou clareza e objetividade na entrevista e 
facilidade em trabalho em equipe. 

Apresentou motivação, interesse e disponibilidade para participar do projeto com a carga 
horária exigida pelo edital. 

Isto considerado, entendemos que a candidata cumpre os requisitos desta Seleção Pública e 
recomendamos sua contratação como bolsista de inovação. 

 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO  

CANDIDATO: Rogério Barreto Fernandes 

MODALIDADE DE BOLSA: G 

AVALIADOR 1: Luciano Lourenço Nass, pesquisador, Embrapa Meio Ambiente 

AVALIADOR 2: Anna Leticia T Pighinelli, analista, Embrapa Meio Ambiente 

DATA, HORÁRIO: 06/04/2021, 14:30 hs. 



FORMA DE CONTATO: entrevista meet.google.com/wri-bzzv-kxm, avaliação de CV. 

COMENTÁRIOS: 

O candidato tem formação na graduação em Propaganda e Marketing, a qual consideramos 
adequada à vaga. Apresenta grande experiência como design gráfico, fotografia e também 
ministrou vários cursos na sua área. Quanto aos requisitos desejáveis para a função deixou a 
desejar com relação à produção de conteúdos e adaptação de textos, que serão parte 
importante do projeto. 

Apresentou clareza e objetividade na entrevista e facilidade em trabalho em equipe. 

Apresentou motivação, interesse e disponibilidade para participar do projeto com a carga 
horária exigida pelo edital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


