
Classificação Final - Seleção de Bolsa - Chamada 82/2022a 

 

Candidato(a) Classificação 

Juliana Junqueira Pinelli 1ª. (Primeira) 

 



Relatório de Avaliação de Candidato(a) - Seleção de Bolsa - Chamada 82/2022a 

 

Candidato(a): Juliana Junqueira Pinelli 

Avaliadores: Luciano Paulino da Silva e André Felipe Câmara Amaral 

 

Requisitos Obrigatórios Atendimento 

Formação acadêmica equivalente à exigência 
da vaga pretendida 

Atende 

Disponibilidade de carga horária necessária 
para a vaga pretendida 

Atende 

Disponibilidade para residir no local de 
execução das atividades 

Atende 

 

Requisitos Classificatórios Pontuação Pontuação do(a) Candidato(a) 

Experiência em projetos com 
relevância na área de 
nanotecnologia verde e/ou química 
verde 

0 – não possui 
1 – um ano a dois 
anos de experiência 
2 – dois a três anos 
de experiência 
3 – mais de três anos 
de experiência 

 
 

3 

Atuação profissional em atividades 
similares às atividades que serão 
desenvolvidas pelo (a) bolsista, 
incluindo treinamento nos níveis de 
mestrado e/ou doutorado 

1 ponto para cada 
ano completo de 
experiência, 
alcançando 
pontuação 
máxima de 4 pontos 

 
 

4 
 

 

Produção científica (análise 
qualitativa e de alinhamento com o 
perfil definido para o (a) bolsista) e 
qualificações complementares 

0 – nenhuma 
1 – baixa 
2 – média 
3 – alta 

 
2 

 

   

Pontuação Total Máximo: 10 9 

 

Assinatura do avaliador: ____________________________________ 



Relatório de Avaliação de Candidato(a) - Seleção de Bolsa - Chamada 82/2022a 

 

Candidato(a): Lilian Fernanda Martins do Amaral 

Avaliadores: Luciano Paulino da Silva e André Felipe Câmara Amaral 

 

Requisitos Obrigatórios Atendimento 

Formação acadêmica equivalente à exigência 
da vaga pretendida 

A candidata ainda está cursando doutorado 

Disponibilidade de carga horária necessária 
para a vaga pretendida 

A candidata ainda é doutoranda 

Disponibilidade para residir no local de 
execução das atividades 

A candidata está cursando doutorado em 
estado diferente do local de atuação do 
projeto 

 

Requisitos Classificatórios Pontuação Pontuação do(a) Candidato(a) 

Experiência em projetos com 
relevância na área de 
nanotecnologia verde e/ou química 
verde 

0 – não possui 
1 – um ano a dois 
anos de experiência 
2 – dois a três anos 
de experiência 
3 – mais de três anos 
de experiência 

2 

Atuação profissional em atividades 
similares às atividades que serão 
desenvolvidas pelo (a) bolsista, 
incluindo treinamento nos níveis de 
mestrado e/ou doutorado 

1 ponto para cada 
ano completo de 
experiência, 
alcançando 
pontuação 
máxima de 4 pontos 

2 

Produção científica (análise 
qualitativa e de alinhamento com o 
perfil definido para o (a) bolsista) e 
qualificações complementares 

0 – nenhuma 
1 – baixa 
2 – média 
3 – alta 

1 

   

Pontuação Total Máximo: 10 5 

 

Assinatura do avaliador: ____________________________________ 



Relatório de Avaliação de Candidato(a) - Seleção de Bolsa - Chamada 82/2022a 

 

Candidato(a): Lucas Nonato dos Santos 

Avaliadores: Luciano Paulino da Silva e André Felipe Câmara Amaral 

 

Requisitos Obrigatórios Atendimento 

Formação acadêmica equivalente à exigência 
da vaga pretendida 

Não possui nem título de mestre ou doutor 
que caracterizasse ter a formação exigida 

Disponibilidade de carga horária necessária 
para a vaga pretendida 

- 

Disponibilidade para residir no local de 
execução das atividades 

- 

 

Requisitos Classificatórios Pontuação Pontuação do(a) Candidato(a) 

Experiência em projetos com 
relevância na área de 
nanotecnologia verde e/ou química 
verde 

0 – não possui 
1 – um ano a dois 
anos de experiência 
2 – dois a três anos 
de experiência 
3 – mais de três anos 
de experiência 

1 

Atuação profissional em atividades 
similares às atividades que serão 
desenvolvidas pelo (a) bolsista, 
incluindo treinamento nos níveis de 
mestrado e/ou doutorado 

1 ponto para cada 
ano completo de 
experiência, 
alcançando 
pontuação 
máxima de 4 pontos 

2 

Produção científica (análise 
qualitativa e de alinhamento com o 
perfil definido para o (a) bolsista) e 
qualificações complementares 

0 – nenhuma 
1 – baixa 
2 – média 
3 – alta 

0 

   

Pontuação Total Máximo: 10 3 

 

Assinatura do avaliador: ____________________________________ 


