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COMUNICADO Nº001 
SELEÇÃO DE BOLSISTAS 

 
Resultado meses Setembro/Outubro Bolsistas selecionados para projetos 

parceria FAPEG/IEL – NEXA TALENTOS INOVADORES  
 

 
A Instituto Euvaldo Lodi Goiás – IEL/GO, no uso de suas atribuições legais, em 
conformidade com o Acordo de Cooperação Técnica entre IEL/GO e FAPEG, 
tendo em vista o disposto no Edital nº 01/2018, de 15/05/2018, referente às 
Bolsas de Fomento Tecnológico e Extensão Inovadora, faz saber, por meio do 
presente comunicado, o resultado final dos Projetos Aprovados e respectivos 
Bolsistas selecionados nos meses de Setembro e Outubro 2018: 
 

DESAFIO DO PROJETO AREA DE 
CONHECIMENTO 

BOLSISTAS 

"Buscar automatizar, gerenciar e 
agilizar aplicações cada vez mais 
contributivas para a melhoria da 
gestão nas organizações". 

 
Tecnologia da 

Informação 

 
Artur Matos Raposo 

 
Welder Batista de Oliveira 

"Solucionar o problema da 
demanda de mudas clonadas de 
espécies florestais" 

 
Ciências Biológicas 

 
Luciano Lajovic Carneiro 

„Geração de nova formulação 
através da estabilidade de ativos 
para produto antiqueda” 

 
Tricologia 

 
Em processo seletivo 

“Gente 4.0” Administração e 
Recursos Humanos 

Em processo seletivo 

“Projeto Digital”  
Tecnologia da 

Informação 
 

 
Roger Muller Carvalho Campos 

“Relacionar com o cliente de uma 
forma tecnológica e eficaz para 
ambas as partes seguindo as 
tendências do mercado através de 
plataforma digital.” 

 
 

Tecnologia da 
Informação 

 
 
Em processo seletivo 

“Identificar a usabilidade do germén 
de milho para desenvolvimento de 
novos produtos" 

 
EMPRESA DESISTIU DO PROJETO (VAGA CANCELADA) 

"Como transformar a Milhão em um 
patamar 4.0, prospectando, 
relacionando e fidelizando seus 
clientes e nichos de mercado" 

 
EMPRESA DESISTIU DO PROJETO (VAGA CANCELADA) 

"Desenvolvimento de novo insumo 
antioxidante para a indústria de 
cosméticos à partir de uma 
matéria-prima natural ainda não  
explorada nesse segmento." 

 
Farmácia, Química, 

Engenharia de 
Alimentos 

 
Thamara de Oliveira Ferraz 

 
Yasmini Portes Abraham Silva  

“Potencializar o resultado das 
empresas com a comunicação, 
através da tecnologia e inovação.” 

 
EMPRESA DESISTIU DO PROJETO (VAGA CANCELADA 

“Contribua com metodologias 
sustentáveis para as pesquisas e 
explorações minerais utilizando 
inteligência artificial.” 

 
 

Geografia 

 
Alexandre Henrique Cardoso do Vale e 

Silva 

"Desenvolver mudas de cana-de-
açúcar em larga escala, livres dos 
principais patógenos e com 

 
EMPRESA DESISTIU DO PROJETO (VAGA CANCELADA 
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qualidade superior às mudas 
existentes no mercado" 

“Elaborar soluções biotecnológicas 
que contribuam para o aumento da 
produtividade na cadeia avícola.” 

 
Medicina Veterinária 

ou Zootecnia 

 
Marília Ferreira Pires 

"O projeto de desenvolvimento para 
introdução pioneira do Sunscreen 
50+ tem como objetivo a criação de 
produtos dermocosméticos, que 
comporão uma linha inovadora com 
diferencial tecnológico para 
aplicação tópica e prevenção de 
fotoenvelhecimento e do câncer de 
pele, que atenda aos mercados 
nacional e mundial, e mitigue as 
diferenças entre as 
legislações da ANVISA, FDA e EU, 
a fim de destacar o Brasil no que 
concerne a pesquisa e 
desenvolvimento inovadora" 

 
 
 
 
 
 
 

EMPRESA DESISTIU DO PROJETO (VAGA CANCELADA 

“Implantar com eficiência, 
qualidade e agilidade um sistema 
de seleção genética de tomateiros 
baseada em análises de biologia 
molecular e fitopatologia, gerando 
material comercial brasileiro 
competitivo.” 

 
 

EMPRESA DESISTIU DO PROJETO (VAGA CANCELADA 

 
O processo seletivo dos bolsistas inseridos nos meses de Setembro e Outubro 
aconteceram dentre as seguintes etapas:  
 

Etapa Responsáveis Característica 

Alinhamento e validação de 
perfil da vaga  

Empresa e IEL  Analítica  

Análise de currículo lattes  Empresa e IEL  Eliminatória  

Avaliação de perfil técnico e 
comportamental  

IEL  Analítica  

Análise de perfil técnico e 
comportamental  

Empresa  Classificatória e Eliminatória  

Validação de Plano de 
Trabalho  

IEL/Bolsista/Empresa Analítica 

Inserção de Bolsista no 
projeto  

IEL/FAPEG Analítica  

 
Informações complementares podem ser obtidas pelo e-mail: 
nexatalentos@sistemafieg.org.br. 
 

 
Goiânia, 02 de Outubro de 2018. 

 
 
 

Humberto Rodrigues de Oliveira 
Superintendente IEL Goiás 


