
 
 

 
 

Seleção de Bolsa de Estímulo à Inovação – Embrapa 

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

Financiadora: MAPA/Embrapa                                         Chamada: 90/2022 
Descrição: Modalidade F - Profissional de nível superior com título de mestre (M.Sc)  

 

AVALIAÇÃO 
 

Aos 25 dias de outubro de 2022 foram realizadas entrevistas com candidatos (as) a 

posição de bolsista na Categoria Modalidade “F” - Profissional de nível superior com título em 

mestre (M.Sc), via videoconferência, para atuar no período de 12 (doze) meses no Projeto 

Módulo IS_Agro, segundo plano de trabalho a ser formulado. 

A avaliação foi realizada pelos pesquisadores Pedro Luiz de Freitas (coordenador do 

projeto) e Rodrigo Ferraz Peçanha Demonte (membro da equipe executora), os quais, com 

base nos relatos da experiencia e no desempenho profissional de cada candidato, conferiu a 

pontuação abaixo relacionada: 

Candidato (a) 
Yan Vidal de 
Figueiredo 

Gomes Diniz 

Rodrigo 
Sondermann 

Muniz 

Matheus Leal 
Soares das Neves 

Critério    

Requisitos Obrigatórios 

Formação acadêmica equivalente à 
exigência da vaga pretendida 

Comprovado Comprovado Comprovado 

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

Satisfatório Parcialmente 
satisfatório 

Satisfatório 

Disponibilidade para residir no local de 
execução das atividades  

Satisfatório Satisfatório Satisfatório 

Requisitos Classificatórios 

Experiência comprovada na execução de 
tarefas relacionadas a projetos científico-
tecnológicos aplicados às estimativas de 
uso da terra e volume de produção agríco-
la e/ou de risco de erosão hídrica e eólica, 
aplicadas a todo o território nacional. 

Comprovados 2 anos 
de experiência 

(2 pontos) 

Não possui 

(0 pontos) 

Não possui 

(0 pontos) 

Experiência na formulação de projetos, 
documentos e notas técnicas para 
instituições nacionais e internacionais com 
relevância para atividades ligadas a 
Indicadores Agro-socioambientais (OCDE, 
FAO entre outros). 

Comprovados 2 anos 
de experiência 

(2 pontos) 

Comprovados 2 anos 
de experiência 

(2 pontos) 

Comprovados 1 ano 
de experiência 

(1 ponto) 



 
 

 
 

Experiência no desenvolvimento de 
metodologias baseadas no georefe-
renciamento de informações primárias e 
secundárias. 

Comprovados 1 ano 
de experiência 

(1 ponto) 

Comprovados 1 ano 
de experiência 

(1 ponto) 

Comprovados 2 anos 
de experiência 

(2 pontos) 

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

Comprovados 2 anos 
de experiência 

(2 pontos) 

Comprovados 2 anos 
de experiência 

(2 pontos) 
 

Comprovados 2 anos 
de experiência 

(2 pontos) 
 

Capacidade de redação técnico-científica 
em línguas estrangeiras. 

Comprovada a 
habilidade em 

Inglês 
(1 ponto) 

Comprovada a 
habilidade em 

Inglês 
(1 ponto) 

Comprovada a 
habilidade em 

Inglês 
(1 ponto) 

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

Capacidade 
considerada alta 

(3 pontos) 

Capacidade 
considerada alta 

(3 pontos) 

Capacidade 
considerada alta 

(3 pontos) 

                                                               Pontuação Total 

 11 (onze) pontos 09 (nove) pontos 09 (nove) pontos 

 

Concluída a avaliação, os avaliadores declararam o candidato Yan Vidal de Figueiredo 

Gomes Diniz, que alcançou a maior pontuação, como aprovado a ocupar a vaga de bolsista 

modalidade “F”, ficando os candidatos Rodrigo Sondermann Muniz e Matheus Leal Soares 

das Neves classificados como suplentes, caso o selecionado não manifeste interesse. 

 

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2022. 

 

Avaliadores 

 
 

 
Rodrigo Peçanha Demonte Ferraz 

Membro da Equipe do Projeto Módulo IS_Agro  
Supervisor 

 

 
Pedro Luiz de Freitas   

Coordenador do projeto componente Embrapa Solos 

 

 


