
 

 

 

PROGRAMA DE BOLSAS DE GESTÃO DA INOVAÇÃO E TECNOLOGIA INOVA RS 

EDITAL N.º 02/2020 – DINOVA 

 

CANDIDATOS SELECIONADOS E SUPLENTES 

 

GIT 1 

Selecionado: 

DIEGO ALEX GAZARO DOS SANTOS 

Suplente: 

ALINE JANSEN 

 

 

GIT 2 

Selecionados: 

LUIZA MALHEIROS FERREIRA 

YURI OLIVEIRA RIBEIRO 

Suplente: 

ADRIANO MATOS 

 

Os candidatos selecionados deverão realizar até amanhã, dia 30/07/2020, o cadastro na 

plataforma SigFapergs (https://sig.fapergs.rs.gov.br/), de acordo com as orientações 

abaixo: 

 

Bolsa GIT 1: Realizar o cadastro como pesquisador no SigFapergs, com as seguintes 

informações:  

i) Cópia digitalizada do CPF e RG (ambos os lados do documento);  

ii) Link do currículo atualizado na Plataforma Lattes;  

iii) Cópia do diploma de nível superior válido em território nacional (ambos os lados 

do documento; diplomas obtidos no exterior devem estar reconhecidos por uma 

instituição nacional);  

iv) Comprovante de residência (água, luz ou telefone fixo) atualizado (relativo ao 

mês anterior ou ao mês da data limite estabelecida para cadastro do bolsista no 

SigFapergs; os comprovantes que não estiverem em nome do candidato 

deverão vir acompanhados de declaração firmada por aquele em cujo nome 



 

 

estiver o documento, com firma reconhecida, atestando que o bolsista reside 

naquele endereço; 

v) Comprovar os 3 (três) anos de experiência com gestão de projetos, 

preferencialmente de inovação, por meio de documentos comprobatórios dessa 

experiência. 

 

Bolsa GIT 2: Realizar o cadastro como pesquisador no SigFapergs, com as seguintes 

informações:  

i) Cópia digitalizada do CPF e RG (ambos os lados do documento);  

ii) Link do currículo atualizado na Plataforma Lattes;  

iii) Cópia do diploma de nível superior válido em território nacional (ambos os lados 

do documento; diplomas obtidos no exterior devem estar reconhecidos por uma 

instituição nacional);  

iv) Comprovante de residência (água, luz ou telefone fixo) atualizado (relativo ao 

mês anterior ou ao mês da data limite estabelecida para cadastro do bolsista no 

SigFapergs); os comprovantes que não estiverem em nome do candidato 

deverão vir acompanhados de declaração firmada por aquele em cujo nome 

estiver o documento, com firma reconhecida, atestando que o bolsista reside 

naquele endereço; 

v) Comprovar 1 (um) ano de experiência com gestão de projetos, 

preferencialmente de inovação, por meio de documentos comprobatórios dessa 

experiência. 

 

Todos os documentos deverão ser anexados na plataforma SigFapergs, no link Dados 

Pessoais/Envio de Documentos Pessoais/Tipo de Documento/Outros Documentos 

Pessoais. 

 

Lembramos que o candidato deve ser residente e domiciliado no ecossistema regional de 

inovação ao qual pretende atuar, conforme as divisões territoriais propostas pelo Programa 

INOVA RS, durante a vigência da bolsa. 

 

Após realizar o cadastro e submeter a documentação, o candidato deverá enviar um e-mail 

para projetos@feevale.br, confirmando a execução do processo. 

 

Novo Hamburgo, 29 de julho de 2020. 

 


