
 

SELEÇÃO PÚBLICA DE BOLSISTA NÚMERO 22/2022: 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: Felipe Mendes Chiodi 

MODALIDADE DE BOLSA: G 

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

AVALIADOR 2: Luiz Octávio Ramos Filho, pesquisador, Embrapa Meio Ambiente 

DATA, HORÁRIO: 05/04/2021, 08:30 hs. 

FORMA DE CONTATO: entrevista meet.google.com/qyw-wgnh-odn, avaliação de CV. 

COMENTÁRIOS: 

O candidato tem formação recente (em 2022) na graduação em Engenharia Agronômica a qual 
consideramos adequada à vaga. A experiência do candidato está vinculada a algumas iniciativas 
durante o período de graduação. Como o trabalho exigirá experiência nos temas para o 
desenvolvimento das atividades e uma forte interação com parceiros, percebeu-se que o 
candidato ainda não tem essa rede de contatos estabelecida e consolidada. Demonstrou 
interesse pelo projeto, inclusive fez um pequeno levantamento sobre os temas que serão 
abordados, o que indica ter iniciativa.  

  

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO  

CANDIDATO: Letícia Bolonha Lucati 

MODALIDADE DE BOLSA: G 

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

AVALIADOR 2: Luiz Octávio Ramos Filho, pesquisador, Embrapa Meio Ambiente 

DATA, HORÁRIO: 05/04/2021, 09:00 hs. 

FORMA DE CONTATO: entrevista meet.google.com/qyw-wgnh-odn, avaliação de CV. 

COMENTÁRIOS: 

A candidata tem formação na graduação em Ciências Biológicas e mestrado em Agroecologia e 
desenvolvimento Rural, concluído em 2021, a qual consideramos adequada à vaga. A sua pós-
graduação focou em recursos hídricos em um assentamento. Observou-se que a candidata 
apresenta uma experiência básica e de caráter mais teórico que prático em Sistemas 



Agroflorestais. Na questão de mudanças climáticas mencionou que não tem experiência. 
Demonstrou interesse pelo projeto, entretanto mencionou que aguarda um chamado do IBGE.  

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO  

CANDIDATO: Luciane Cristina de Gaspari 

MODALIDADE DE BOLSA: G 

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

AVALIADOR 2: Luiz Octávio Ramos Filho, pesquisador, Embrapa Meio Ambiente 

DATA, HORÁRIO: 05/04/2021, 10:30 hs. 

FORMA DE CONTATO: entrevista meet.google.com/qyw-wgnh-odn, avaliação de CV. 

COMENTÁRIOS:  

A candidata possui graduação em Engenharia Florestal, mestrado em Agroecologia e 
Desenvolvimento Rural e doutorado em Ecologia Aplicada – Ambiente e Sociedade, a qual 
consideramos adequada à vaga. Possui experiência em trabalhos de extensão rural (Ater) e, 
também, em universidade (docência) em temas relacionados a sua formação. 

Demonstrou interesse pelo projeto, entretanto salientou a possibilidade de fazer um pós-
doutorado na ESALQ, no qual estaria envolvida com a orientação de cinco estudantes. 
Mencionou sua experiência em Sistemas Agroflorestais, porém não reportou ter experiência no 
tema de Mudanças Climáticas. 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO  

CANDIDATO: Maisa Frighetto Resende Siqueira 

MODALIDADE DE BOLSA: G 

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

AVALIADOR 2: Luiz Octávio Ramos Filho, pesquisador, Embrapa Meio Ambiente 

DATA, HORÁRIO: 05/04/2021, 11:00 hs. 

FORMA DE CONTATO: entrevista meet.google.com/qyw-wgnh-odn, avaliação de CV. 

COMENTÁRIOS: 

A candidata tem dois cursos de graduação, o primeiro em Ciências Biológicas e segundo em 
Agroecologia, sendo considerada adequada à vaga. Possui ampla experiência em Sistema 
Agroflorestais, desde sua implantação, manejo e monitoramento. Além disso, tem alguma 
experiência com o tema de Mudanças Climáticas, especialmente vinculado aos SAFs. 

Demonstrou ter uma ampla rede de contatos em SAFs, estabelecidos e consolidados, fato 
relevante para a condução do projeto. Destacou também sua habilidade de atuar junto a jovens 
agricultores. Demonstrou grande interesse no uso e desenvolvimento de TICs como ferramenta 
de comunicação e extensão rural, mencionando experiência com desenvolvimento de aplicativo 
para monitoramento de SAFs a campo. Tem habilidade em comunicação oral, apresentou 
clareza e objetividade na entrevista e facilidade em trabalho em equipe. Apresentou muito 
interesse, grande motivação e disponibilidade para participar do projeto com a carga horária 
exigida pelo edital.  



Isto considerado, entendemos que a candidata Maisa Frighetto Resende Siqueira cumpre os 
requisitos desta Seleção Pública, demonstrou maior conhecimento e aptidão para a temática 
e objetivos do projeto, portanto, recomendamos sua contratação como bolsista de inovação. 


