
Centro de Inteligência Territorial (CIT) 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

 

DECLARAÇÃO 

 

O Centro de Inteligência Territorial (CIT), em parceria com Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE) e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), torna público o resultado do processo 
seletivo simplificado com vistas a selecionar egressos de cursos superiores e de pós-graduação para 
atuarem como pesquisadores-bolsistas em projeto de pesquisa, em conformidade com a Lei Federal 
nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, que dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à 
pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação. 
 
Foram realizadas entrevistas no dia 04/12 com ambos candidatos, apresentados a seguir. Após sua 
classificação por análise do projeto e currículo, os selecionados foram: 

 
Vaga DS1 - Candidato selectionado: Rodrigo Avancini  
Análise da proposta de projeto de pesquisa e do currículo do proponente: 

Item Critério Pontuação 
Proposta de projeto de pesquisa Originalidade e aderência à área de atuação 20 

Fundamentação teórica e viabilidade metodológica  10 

Aplicabilidade e potencial de inovação 10 

Currículo (plataforma Lattes) Especialização 5 

Mestrado 5 

Doutorado 0 

Pós-doutorado 0 

Experiência profissional 15 

Publicações técnico-científicas 10 

 Total 75 pontos 

  
Vaga AS1 - Candidato selecionado: Francisco Gilney Bezerra  
Análise da proposta de projeto de pesquisa e do currículo do proponente:  

Item Critério Pontuação 
Proposta de projeto de pesquisa Originalidade e aderência à área de atuação 20 

Fundamentação teórica e viabilidade metodológica  10 

Aplicabilidade e potencial de inovação 10 

Currículo (plataforma Lattes) Especialização 0 

Mestrado 10 

Doutorado 10 

Pós-doutorado 0 

Experiência profissional 15 

Publicações técnico-científicas 10 

 Total 85 pontos 

 

 

 



A comissão julgadora abaixo assinada, responsável pelas avaliações dos candidatos que 

submeteram CV e projeto de pesquisa para concorrer a bolsas de pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico, conforme regras estabelecidas no Edital de Processo Seletivo de Bolsista Nº 02/2020, 

declara o resultado final da análise e informa que foram aprovados os seguintes candidatos. ∙ 

 Rodrigo Avancini (código da bolsa DS01) 

 Francisco Gilney Silva Bezerra (código da bolsa AS01) 

 
 

São José dos Campos, 7 de dezembro de 2020. 
 

 
COMISSÃO DE TÉCNICA AVALIADORA 

 
 
 
 

 

 

Ana Paula Dutra Aguiar 
 

(INPE) 
 
 

 

 

 
Lubia Vinhas 

 

(INPE) 


