
 

 
 

EDITAL Nº 15/2022  
 PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA O PROJETO FEMAIS21 

 
RESULTADO PARCIAL - ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO  

 
Nome: Larissa Schimith 

Cargo: Pesquisador-D 

Vínculo com graduação na área de engenharia de controle e automação ou sistemas de informação: Não 

Curso técnico da área de informática ou mecatrônica: Não 

Situação: Reprovado 

Justificativa: Não apresentou comprovante de ter curso técnico da área de informática ou mecatrônica, e nem 
comprovante de estar cursando engenharia de controle e automação ou sistemas de informação segundo item 
6.5 do edital. Além disso, não apresentou nenhum comprovante de experiência profissional. 

Discriminação (Graduandos) Tabelas 1 e 2 Pontuação 

Curso técnico na área tecnológica 0 

Experiência Profissional na área de atuação (por ano) 0 

Curso de aperfeiçoamento/extensão na área de 
atuação (2 pontos por 20h) (últimos 3 anos) 0 

Publicação na área de atuação (3 pontos por 
publicação) (últimos 3 anos) 0 

TOTAL GERAL 0 

 
Nome: Mariana Pinto Ferraz Tassan 

Cargo: Pesquisador-D 

Vínculo com graduação na área de engenharia de controle e automação ou sistemas de informação: Sim 

Curso técnico da área de informática ou mecatrônica: Sim 

Situação: Aprovado 

Justificativa: - 

Discriminação (Graduandos) Tabelas 1 e 2 Pontuação 

Curso técnico na área tecnológica 30 

Experiência Profissional na área de atuação (por ano) 0 

Curso de aperfeiçoamento/extensão na área de 
atuação (2 pontos por 20h) (últimos 3 anos) 0 

Publicação na área de atuação (3 pontos por 
publicação) (últimos 3 anos) 0 

TOTAL GERAL 30 



 

 
Nome: Amanda Ferreira Falcão 

Cargo: Pesquisador-D 

Vínculo com graduação na área de engenharia de controle: Sim 

Curso técnico da área de informática ou mecatrônica: Sim 

Situação: Aprovado 

Justificativa: - 

Discriminação (Graduandos) Tabelas 1 e 2 Pontuação 

Curso técnico na área tecnológica 30 

Experiência Profissional na área de atuação (por ano) 0 

Curso de aperfeiçoamento/extensão na área de 
atuação (2 pontos por 20h) (últimos 3 anos) 0 

Publicação na área de atuação (3 pontos por 
publicação) (últimos 3 anos) 0 

TOTAL GERAL 30 

 
 

 
Vitória-ES, em 24 de março de 2022. 

 

 

Renato Tannure Rotta de Almeida 
Diretor Presidente - Facto 


