
                                                                     

 

RESULTADO DA PRIMEIRA ETAPA DA SELEÇÃO DO   

E D I T A L 2022.4 PRH 20.1 PROCESSO DE SELEÇÃO PARA PESQUISADOR (A) 

VISITANTE (PV) DO PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS QUÍMICO DE 

PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS DA ANP PARA O SETOR PETRÓLEO, GÁS 

NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - PRH 20.1 

(PROCESSO ANP Nº 48610.200800/2019-95). 

A primeira etapa da seleção se dará pela análise dos currículos e documentação recebida 

dos inscritos. Essa etapa é eliminatória conforme aderência dos currículos aos requisitos 

do plano de trabalho do programa que consta do convênio assinado com a PRH-ANP-

FINEP, estando os dez primeiros candidatos aptos à participação da segunda etapa. 

Os critérios eliminatórios para a primeira etapa de seleção para PV nesta etapa 

foram: 

 a) Possuir título de doutor(a) obtido em cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos 

pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, esse deverá ser 

validado no país. b) Possuir experiência, no mínimo 5 anos, em temáticas relacionadas às 

áreas de pesquisas do PRH 20.1, a saber: i. exploração, desenvolvimento e produção; ii. 

transporte, refino e processamento de gás natural; iii. biocombustíveis e demais energias 

renováveis; iv. economia de baixo carbono; v. nanotecnologia e novos materiais e/ou vi. 

biotecnologia. c) Disponibilizar Currículo LATTES atualizado. d) Não possuir qualquer 

vínculo empregatício (docente, pesquisador (a), etc.) no país e não acumular pagamento 

de bolsa de qualquer agência. e) Possuir experiência na participação e coordenação de 

projetos de pesquisa em temáticas relacionadas às áreas de pesquisas do PRH 20.1 (ver 

item 2.1.b). f) Elaborar e apresentar um memorial da trajetória profissional (máximo de 

10 laudas, fonte: Times New Roman, tamanho: 12, espaçamento de linha: 1,5, adotando-

se as normas ABNT e enviado em formato pdf). 

 

CANDIDATOS (AS) Resultado da primeira etapa de seleção 

087.394.569-78 Não selecionada  

Não atendeu os itens 2.1b; 2.1e  

CPF 008.471.017-97 selecionada 

CPF: 016600005744 selecionada 

CPF 236.099.998-29 selecionado 



                                                                     

 

CPF 02475016388 Não selecionada 

Não atendeu o item 4.2c  

CPF 107224197-83 Selecionada 

 

017.818.565-59 

Não selecionada  

Não atendeu itens 2.1 b 2.1  

CPF: 12515366708 selecionada 

 

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2022. 

 

Comissão Julgadora 

 

Julio Carlos Afonso- Instituto de Química - UFRJ 

 

Jussara Lopes de Miranda- Instituto de Química - UFRJ 

 

Victor de Oliveira Rodrigues- Instituto de Química - UFRJ 
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