
Seleção de Bolsa de Estímulo à Inovação – Embrapa 

 

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

Financiadora: MAPA/Embrapa                                         Chamada: 93/2022 

Descrição:  Modalidade D - Profissional com título de mestre, na área de execução do projeto, com 

experiência profissional mínima comprovada de 5 anos em atividades de pesquisa, desenvolvimento 

ou inovação. 

 

AVALIAÇÃO 

Aos 21 dias de outubro de 2022 foi realizada entrevista com o Engenheiro Agrícola John 

Nicholas Landers, candidato a posição de bolsista na Modalidade D - Profissional com título de 

mestre, na área de execução do projeto, com experiência profissional mínima comprovada de 5 

anos em atividades de pesquisa, desenvolvimento ou inovação, para atuar no período de 6 (seis) 

meses no Projeto Módulo IS_Agro, segundo plano de trabalho a ser formulado. 

Após uma breve introdução e descrição dos requisitos para o preenchimento da posição 

pelos avaliadores, Rodrigo Ferraz Demonte Ferraz, Maria José Amstalden M. Sampaio e Pedro Luiz 

de Freitas, o candidato fez um relato de sua experiência e desempenho profissional até o momento 

e apresentou os documentos comprovatórios, que foram aceitos. 

Na avaliação do candidato foram utilizados os seguintes critérios: 

Critério Avaliação e Pontuação 

Requisitos Obrigatórios 

Formação acadêmica equivalente à exigência da 
vaga pretendida 

Satisfatório 

Disponibilidade de carga horária necessária para a 
vaga pretendida (40 hrs. semanais) 

Satisfatório 

Requisitos Classificatórios 

Experiência comprovada na execução de tarefas 
relacionadas à execução de projetos técnico-
científicos e na divulgação de resultado. 

Comprovados dois anos de experiência 
 (2 pontos) 

Experiência na formulação de projetos, documentos 
e notas técnicas para instituições nacionais e 
internacionais com relevância na avaliação através 
de Indicadores Agro-socioambientais (OCDE, FAO 
entre outros); 

Comprovados dois anos de experiência  
(2 pontos) 

Atuação profissional em atividades similares às que 
serão desenvolvidas pelo (a) bolsista. 

Comprovados mais de 5 (cinco) anos de atuação 
profissional  (5 pontos) 



Qualificação no requisito de capacidade de redação 
técnico-científica na língua inglesa e na 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 13 (treze) pontos de 13 possíveis 

Concluída a avaliação, foi considerado que o candidato atende todos os critérios 

estabelecidos.  O Sr. John N. Landers dispensa qualquer avaliação de qualificação, visto tratar-se 

de um ícone da Agricultura Conservacionista no Brasil e por possuir uma vasta experiência 

laureada, com todos os méritos, por inúmeros prêmios internacionais. Sendo assim, baseados no 

critério de “Honório Saber”, o candidato foi considerado apto a ocupar a vaga de bolsista na 

modalidade “D”.  

 

 
 

Rodrigo Peçanha Demonte Ferraz 

Membro da Equipe do Projeto Módulo IS_Agro  

Supervisor 

 

 

 

Maria José Amstalden M. Sampaio 

Membro da Equipe do Projeto Módulo IS_Agro  

Supervisora 

 

 

 

Pedro Luiz de Freitas   

Coordenador do projeto componente Embrapa Solos 

 


