
Relatório

Assunto: Processo de Seleção de Bolsistas de Apoio à Inovação da Chamada pública nº 43/2022  relacionado ao TED
celebrando entre o SAF/MAPA e a Embrapa, sendo gerenciado pela Fundação Arthur Bernardes – Funarbe. 

Para a referida Chamada, recebeu-se a inscrição de 2 (duas) candidatas: Raquel Araújo Gomes e Darciley

Gomes  de  Oliveira.  O  processo  de  seleção  foi  realizado  através  de  duas  etapas:  (1)  análise  das  informações

curriculares  subme das  à  chamada  e  (2)  entrevista,  conforme a  descrição do  edital  (h ps://funarbe.org.br/wp-

content/uploads/2022/04/Edital-Chamada-43-2022.pdf).

Na etapa de análise do currículo, a candidata “Darciley Gomes de Oliveira” (geógrafa) foi eliminada pelo

seguinte  critério  eliminatório:  “formação  acadêmica  equivalente  à  exigência  da  vaga  pretendida”

(h ps://funarbe.org.br/wp-content/uploads/2022/04/Anexo-I-Chamada-43-2022.pdf).  Por  isso,  não  foi  convocada

para a etapa da entrevista. 

Ainda na etapa de análise do currículo, a outra candidata “Raquel Araújo Gomes” (bióloga) atendeu aos

requisitos obrigatórios e apresentou as seguintes pontuações para os critérios de seleção (requisitos classificatórios)

do item 6.2 do Edital:

Experiência em projetos - 3

Atuação profissional - 2

Produção cien fica – 3 (avaliação quan ta va – 4; avaliação qualita va - 1; alinhamento com o perfil - 3)

Pontuação total = 8

Na  etapa  da  entrevista,  a  candidata  “Raquel  Araújo  Gomes”  foi  convocada  para  a  entrevista  on-line

(h p://meet.google.com/grp-ijjx-ouq).  Durante a  entrevista, a  candidata  foi  ques onada sobre: 1.  Habilidades  na

parte tecnológica (gravação e edição de vídeos, etc.); 2. Experiência com a vidades desenvolvidas com produtores

rurais; 3. Desafios quanto às a vidades a serem desenvolvidas; 4. Noção sobre outras áreas de trabalho do projeto

(além de sementes); 5. Disponibilidade para 40 h semanais e viagens na região; 6. O que representa o trabalho, se

quer seguir com a academia (Mestrado) no futuro.

Em suma, a candidata atendeu aos requisitos do processo de seleção. Demostrou clareza ao expressar suas

ideias,  postura  profissional,  disponibilidade,  vontade  de  atuar  em  novas  áreas  e  superar  desafios.  Portanto,  a

candidata “Raquel Araújo Gomes” foi aprovada na etapa da entrevista.

Petrolina/PE, 26 de abril de 2022.

Clívia Danúbia Pinho da Costa Castro

Pesquisadora da Embrapa Semiárido
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Para a referida Chamada, recebeu-se a inscrição de 2 (duas) candidatas: Raquel Araújo Gomes e Darciley 

Gomes de Oliveira. O processo de seleção foi realizado através de duas etapas: (1) análise das informações curriculares 

submetidas à chamada e (2) entrevista, conforme a descrição do edital (https://funarbe.org.br/wp-

content/uploads/2022/04/Edital-Chamada-43-2022.pdf). 

Na etapa de análise do currículo, a candidata “Darciley Gomes de Oliveira” (geógrafa) foi eliminada pelo 

seguinte critério eliminatório: “formação acadêmica equivalente à exigência da vaga pretendida” 

(https://funarbe.org.br/wp-content/uploads/2022/04/Anexo-I-Chamada-43-2022.pdf). Por isso, não foi convocada 

para a etapa da entrevista.  

Ainda na etapa de análise do currículo, a outra candidata “Raquel Araújo Gomes” (bióloga) atendeu aos 

requisitos obrigatórios e apresentou as seguintes pontuações para os critérios de seleção (requisitos classificatórios) do 

item 6.2 do Edital: 

Experiência em projetos - 3 

Atuação profissional - 2 

Produção científica – 3 (avaliação quantitativa – 4; avaliação qualitativa - 1; alinhamento com o perfil - 3) 

Pontuação total = 8 

 

Na etapa da entrevista, a candidata “Raquel Araújo Gomes” foi convocada para a entrevista on-line 

(http://meet.google.com/grp-ijjx-ouq). Durante a entrevista, a candidata foi questionada sobre: 1. Habilidades na parte 

tecnológica (gravação e edição de vídeos, etc.); 2. Experiência com atividades desenvolvidas com produtores rurais; 3. 

Desafios quanto às atividades a serem desenvolvidas; 4. Noção sobre outras áreas de trabalho do projeto (além de 

sementes); 5. Disponibilidade para 40 h semanais e viagens na região; 6. O que representa o trabalho, se quer seguir 

com a academia (Mestrado) no futuro. 

Dessa forma, a candidata atendeu aos requisitos do processo de seleção. Demostrou boa comunicação, clareza 

durante a expressão das ideias, postura profissional, vontade de aprender e disponibilidade. Apesar de pouca 

experiência com produtores rurais, apresentou boa desenvoltura e noção quanto ao tipo de abordagem necessária. 

Acredita que toda experiência é válida e contribuirá para sua formação profissional e pessoal. Assim, a candidata 

“Raquel Araújo Gomes” foi aprovada na etapa da entrevista.  

 

Petrolina/PE, 26 de abril de 2022. 

 

 

Márcia de Fátima Ribeiro 

Pesquisadora da Embrapa Semiárido 
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