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Ata da avaliação do Processo Seletivo (Etapa 2 - Avaliação
da proposta), realizada no dia 23 de novembro de 2022,
referente ao Edital de Credenciada Residente nº 04/2022 do
Metrópole Parque publicado em 18 de agosto de 2022.
Ao vigésimo terceiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas, por meio
de videoconferência realizada na plataforma do google meet, realizou-se a Apresentação das
Propostas 202240001 e 202240003 aprovadas na etapa 1 (Análise documental) do Edital de
Credenciada Residente Nº 04/2022 do METRÓPOLE PARQUE, sob a presidência de Rodrigo Romão
do Nascimento, e com a presença de Raquel Siqueira Maciel (avaliador 1).
As propostas foram avaliadas de modo independente por cada um dos avaliadores, seguindo os
critérios contidos no Quadro 1 do edital. A nota final foi obtida pela média aritmética entre os dois
avaliadores, considerando 2 (duas) casas decimais.
A proposta 202240001 foi apresentada pelo empreendedor SANDRO JOSE DE SOUZA.
Realizada a apresentação da comissão de seleção, o presidente da banca informou ao responsável
pela proposta 202240001 que ele poderia fazer a explanação do empreendimento e do produto. A
apresentação iniciou às 08h03, através do link < meet.google.com/hdo-wbcx-voi> e em seguida, a
banca fez a arguição e fechou a avaliação às 08h25.
Para a Proposta 202240001 as notas atribuídas foram: nota do presidente: 4,75; nota do primeiro
avaliador 4,63; e média final: 4,69.
Deste modo, a proposta 202240001 foi Aprovada.
A proposta 202240003 foi apresentada pelos empreendedores Danilo Boudakian, Tiago Siqueira e
Rhendson Alexandre Ferreira.
Realizada a apresentação da comissão de seleção, o presidente da banca informou ao responsável
pela proposta 202240003 que ele poderia fazer a explanação do empreendimento e do produto. A
apresentação iniciou às 08h30, através do link < meet.google.com/pyh-smxd-tzj> e em seguida, a
banca fez a arguição e fechou a avaliação às 08h55.
Para a Proposta 202240003 as notas atribuídas foram: nota do presidente: 4,33; nota do primeiro
avaliador 4,08; e média final: 4,21.

Deste modo, a proposta 202240003 foi Aprovada.
Não havendo mais nada a tratar, o processo seletivo foi encerrado às 08h55.
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