
RERRATIFICAÇÃO SELEÇÃO DE BOLSISTA DE
PESQUISA 022/2022 | CONVÊNIO 184/2020

O Coordenador do Convênio de Apoio Institucional no 184/2020, cujo projeto é intitulado
“Viabilizar o desenvolvimento do projeto intitulado "apoio no planejamento,
acompanhamento e execução de jornadas de inovação, pesquisas científicas e capacitação
para a cocriação de soluções tecnológicas para a implantação e execução da Plataforma
Tecnológica do Programa Nacional de Solos do Brasil – Pronasolos”, aplicando conceitos,
metodologias e ferramentas das áreas de service design, user/customer experience e design
thinking a fim de garantir que o processo de descoberta, entendimento e solução de demandas
seja feito a partir de uma perspectiva pluridisciplinar e dinâmica, atendendo ao objetivo geral
de aumentar e suprir a carência por informações de solos no Brasil", no uso de suas
atribuições, vem por meio deste, informar a alteração das datas de execução do cronograma
do processo seletivo simplificado n° 022/2022, conforme exposto nas informações abaixo.

A seleção classificatória envolverá quatro estágios constituídas das seguintes avaliações,
critérios e pesos: Primeiro estágio: Análise das cartas de recomendação (Peso: 10% da nota
final); Segundo estágio: Análise do Currículo (Peso: 50% da nota final) - Será atribuída
nota 100 (cem) ao currículo do candidato com maior pontuação. As notas dos currículos dos
demais candidatos serão relativizadas ao currículo de maior pontuação. Terceiro estágio:
Memorial descritivo (Peso: 10% da nota final); Quarto estágio: Entrevista (Peso: 30% da
nota final). Na entrevista o candidato será arguido pela comissão de seleção acerca de sua
trajetória profissional, dos seus trabalhos mais relevantes, da sua perspectiva com relação à
condução deste estágio de pós-doutoramento e de aspectos inerentes à condução de tal
projeto. A entrevista será realizada à distância (via google meet) dia 10/05/2022 com
duração de 10 minutos. Caso ocorram problemas de conexão, outro horário será provido
para que não tenham prejuízos. Os resultados da seleção serão publicados dia 17/05/2022,
na página da FUNDECC (http://www.fundecc.org.br/).

6.1. O resultado final com a classificação dos candidatos será divulgado no site da
FUNDECC (http://www.fundecc.org.br/) dia 17/05/2022.

Lavras, 17 de maio de 2021.
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