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SELEÇÃO DE BOLSISTAS – RESULTADO FINAL

 

O edital nº 69/2022, publicado em 21/06/2022, abriu chamada pública para concessão de 3
(três) bolsas de estímulo à inovação no âmbito do Projeto 6181 implementado em atendimento
ao disposto no Convênio de Cooperação Técnica de nº 10100.21/0036-7 (registro
SAIC/Embrapa), celebrado em 31/12/2021 entre EMBRAPA e Fundação Arthur Bernardes –
FUNARBE, cujo objeto prevê a execução das ações previstas no Plano de Trabalho intitulado
“FRENTE: Programa de Inovação de Suporte às Rotas AGRO sob o escopo territorial do Distrito
Federal e Entorno” e suportadas pelos recursos financeiros oriundos do Termo de Execução
Descentralizada (TED) nº 39/2021, firmado em 10/12/2021 entre a EMBRAPA e Ministério do
Desenvolvimento Regional - MDR.
 
Ocorreu um equívoco no ato de abertura deste edital ao adotar a Tabela de Valores das Bolsas
de Estímulo à Inovação – Base 2022 (Anexo “A” da norma da Embrapa de nº 037.008.004.002),
sendo que o correto seria utilizar a tabela vigente no ato da assinatura do TED nº 39/2021 (dia
10/12/2021), bem como do CCT nº 10100.21/0036-7 (dia 31/12/2021), ou seja, o Anexo A –
Tabela de Valores das Bolsas de Estímulo à Inovação – Base 2019, tendo em vista que o Plano
de Trabalho do programa FRENTE utilizou essa tabela como referência para o enquadramento
nas modalidades e para o cálculo do quantitativo de bolsas a serem ofertadas.
 
Assim, declara-se para os devidos fins que os candidatos abaixo foram aprovados em processo
seletivo (análise de currículo e entrevista), conforme discriminado no edital nº 69/2022, que
descreve a chamada pública para concessão de bolsas de estímulo à inovação no âmbito do
Projeto 6185 e considerando as modalidades e valores constantes do Anexo A – Tabela de
Valores das Bolsas de Estímulo à Inovação – Base 2019.
 
As notas e colocação dos candidatos estão descritas abaixo:
1º) Firmino Nunes de Lima – Modalidade A - (CPF: 042.130.903-29) – Nota 10,0;
2º) Karolina Alves de Souza – Modalidade C - (CPF: 055.331.791-19) – Nota 10,0;
3º) Mário Sérgio Xavier Regattieri – Modalidade C (CPF: 674.585.646-87) – Nota 10,0.
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DE ACORDO,
 

CHANG DAS ESTRELAS WILCHES
Coordenador de Suporte à Inovação
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APROVO,
 

SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA NETO
Coordenador do Projeto

Chefe-Geral da Embrapa Cerrados
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