
 

 

 
 

Seleção de Bolsa de Estímulo à Inovação – Embrapa 

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

Financiadora: MAPA/Embrapa Chamada: 91/2022 

Descrição: Modalidade G - Profissional de nível superior com graduação em Ciências Agrárias 
 
 

AVALIAÇÃO 
 

Aos 28 dias de outubro de 2022 foram realizadas entrevistas com candidatos a posição 
de bolsista na Categoria Modalidade “G” - Profissional de nível superior com graduação em 
Ciências Agrárias para atuar na área de execução do projeto, com experiência profissional em 
atividades de pesquisa, desenvolvimento ou inovação, via videoconferência, para atuar no 
período de 12 (doze) meses no Projeto Módulo IS_Agro, segundo plano de trabalho a ser 
formulado. 

Foram entrevistados os seguintes candidatos: 
1 - Hugo Tarcsay Carvalho (das 14:30 às 15:00 horas); 
2 - Marcelle Portão Morgadoz (das 15:10 às 15:40 horas); e, 
3 - Guido José Donagemma Miranda (das 15:50 às 16:20 horas) 

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: 

Candidatos: Hugo T. Carvalho Marcelle P. 
Morgadoz 

Guido J. D. 
Miranda 

Critério 

Requisitos Obrigatórios    

Formação acadêmica equivalente à 
exigência da vaga pretendida 

Comprovado Comprovado Comprovado 

Disponibilidade de carga horária neces- 
sária para a vaga pretendida (40 hrs. 
semanais) 

Satisfatório Parcialmente 
satisfatório 

Insatisfatório 

Disponibilidade para residir no local de 
execução das atividades 

Satisfatório Insatisfatório Insatisfatório 

Requisitos Classificatórios    

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

Comprovada 
experiência de 1 

ano (1 ponto) 

Comprovados 2 
(dois) anos de 

experiência 
(2 pontos) 

Comprovada 
experiência de 1 ano 

(1 ponto) 



 

 

 
Experiência na formulação de projetos, 
documentos e notas técnicas para institui- 
ções nacionais e internacionais com rele- 
vância para atividades ligadas a Indica- 
dores Agro-socioambientais (OCDE, FAO 
entre outros). 

Comprovada 
experiência de 1 

ano (1 ponto) 

Comprovados 2 
anos de 

experiência 
(2 pontos) 

Comprovada 
experiência de 1 ano 

(1 ponto) 

Experiência no desenvolvimento de 
metodologias baseadas no georeferencia- 
mento de informações primárias e secun- 
dárias. 

Comprovados 2 
anos de 

experiência 
(2 pontos) 

Comprovada 
experiência de 1 

ano (1 ponto) 

Comprovada 
experiência de 1 ano 

(1 ponto) 

Atuação profissional em atividades simi- 
lares às que serão desenvolvidas pelo (a) 
bolsista. 

Comprovados 2 
anos de 

experiência 
(2 pontos) 

Comprovados 3 
anos de 

experiência 
(3 pontos) 

Comprovada 
experiência de 1 ano 

(1 ponto) 

 
Capacidade de redação técnico-científica 
em línguas estrangeiras 

Comprovada a 
habilidade em 2 
(duas) linguas 

(2 pontos) 

Comprovada a 
habilidade em 

Inglês 
(1 ponto) 

Sem habilidade em 
linguas 

(0 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 orga- 
nização de informações, clareza e objeti- 
vidade. 

Capacidade 
considerada 

médoa 
(2 pontos) 

Capacidade 
considerada 

médoa 
(2 pontos) 

Capacidade 
considerada baixa 

(1 ponto) 

Pontuação Total 
 10 (dez) pontos 11 (onze) pontos 05 (cinco) pontos 

 

Concluída a avaliação, os avaliadores consideraram os candidatos Hugo Tarcsay 
Carvalho, Marcelle Portão Morgadoz e Guido José Donagemma Miranda não atendem os 
requisitos estabelecidos para ocupar a vaga de bolsista na modalidade “G”. 

Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2022. 
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Rodrigo Peçanha Demonte Ferraz 
Membro da Equipe do Projeto Módulo IS_Agro 
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Pedro Luiz de Freitas 

Coordenador do projeto componente Embrapa Solos 
 


