
 
 

Seleção de Bolsa de Estímulo à Inovação – Embrapa 

Nome do Projeto: Módulo IS_Agro - Embrapa Solos - 21201.002037/2021-19 

Financiadora: MAPA/Embrapa                                         Chamada: 29/2022 

Candidata:  Rayane Martins de Sousa, Intercionalista 

AVALIAÇÃO 

Aos 31 dias do mês de março de 2022 foi realizada entrevista com a graduada em Relações 
Internacionais, Rayane Martins de Sousa, candidata a posição de bolsista na Categoria G - 
Profissional de nível superior em Relações Internacionais com experiência compatível com as 
atividades de pesquisa, desenvolvimento ou inovação para atuar no período de 12 (doze) meses 
no Projeto Módulo IS_Agro. 

Após uma breve introdução e descrição dos requisitos para o preenchimento da posição de 
bolsista categoria G, a candidata fez um relato de sua experiencia e desempenho profissional até 
o momento e apresentou os documentos comprovatórios, que foram aceitos pelos avaliadores.  

Na avaliação da candidata foram utilizados os seguintes critérios: 

Critério Avaliação e Pontuação 

Requisitos Obrigatórios 

Formação acadêmica equivalente à exigência da 
vaga pretendida 

Comprovado 

Disponibilidade de carga horária necessária para a 
vaga pretendida 

Satisfatório 

Disponibilidade para residir no local de execução das 
atividades 

Satisfatório 

Proficiência em inglês e espanhol 
 

Satisfatório 

Requisitos Classificatórios 

Experiência na execução de tarefas relacionadas a 
projetos científico-tecnológicos e de inovação 

Comprovados dois anos de experiência 
(2 pontos) 

 
Atuação profissional em atividades similares às 

atividades que serão desenvolvidas pelo (a) 
bolsista 

Comprovados dois anos de atuação 
profissional (2 pontos) 

Conhecimento básico em línguas estrangeiras Comprovado conhecimento em inglês, 
espanhol e francês (3 pontos) 

Qualificação nos requisitos de comunicação oral, 
organização e exposição das ideias verificada a 
capacidade de síntese e organização de 
informações, clareza e objetividade. 

Qualificação considerada muito alta (4 
pontos) 

Pontuação Total 11 (onze) pontos de 14 possíveis. 

Concluída a avaliação, a candidata foi considerada apta a ocupar a vaga de bolsista categoria G. 

Avaliadores 
 

 

 

Pedro Luiz de Freitas   

Coordenador do projeto componente Embrapa 

Solos 

 

 

 

 

 

 

José Carlos Polidoro   

Articulação e Relacionamento Institucional do 

Projeto Módulo IS_Agro  

Supervisor do estágio 


