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Ata da avaliação do Processo Seletivo (Etapa 2 - Avaliação da 
proposta), realizada no dia 20 de setembro de 2022, referente ao 
Edital de Pré-incubação nº 02/2022 do Metrópole Parque publicado 
em 04 de abril de 2022.

Ao vigésimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas trinta minutos, por meio de 

videoconferência realizada na plataforma do google meet, realizou-se a Apresentação da Proposta 202220005 

aprovada na etapa 1 (Análise documental) do Edital de pré-incubação Nº 02/2022 do METRÓPOLE PARQUE, 

sob a presidência de Wesley Canedo de Souza Júnior, e com a presença de Cleber Gustavo Luis Gomes Ferreira 

(avaliador 1) e Anna Giselle Camara D Ribeiro Rodrigues (avaliador 2).

A proposta foi avaliada de modo independente por cada um dos avaliadores, seguindo os critérios contidos nos 

Quadros 1, 2 e 3 do Edital. A nota final foi obtida pela média aritmética entre os três avaliadores, considerando 2 

(duas) casas decimais.

A proposta 202220005 foi apresentada pelos empreendedores Magda Fernandes Damasceno Teles e Pedro Bestler 

Maratá.

Realizada a apresentação da comissão de seleção, o presidente da banca informou aos responsáveis pela proposta 

202220005 que eles teriam 15 minutos para fazer a explanação do empreendimento e do protótipo. A apresentação 

iniciou às 9h07, através do link < meet.google.com/rpx-gucc-uis > e em seguida, a banca fez a arguição e fechou a 

avaliação às 9h38.

Para a Proposta 202220005 as notas atribuídas foram: nota do presidente: 7,38; nota do primeiro avaliador 8,63; 

nota do segundo avaliador: 8,73; e média final: 8,25. 

Deste modo, a proposta 202220005 foi Aprovada. Não havendo mais nada a tratar, o processo seletivo foi 

encerrado às 9h40, no qual, eu, Marcelo Augusto Leite Cortez do Carmo, assistente em administração do 

Metrópole Parque, lavrei a presente ata que será assinada pelos membros da comissão de seleção.
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