
 
 

CONSELHO NACIONAL DAS FUNDAÇÕES ESTADUAIS DE AMPARO A PESQUISA 
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CATEGORIA PESQUISADOR(A) INOVADOR(A) 

FORMULÁRIO DE DESCRIÇÃO DA TRAJETÓRIA PROFISSIONAL DO(A) CANDIDATO(A) E DAS INOVAÇÕES COM 
CONTRIBUIÇÃO PARA AS DEMANDAS DO SETOR EMPRESARIAL OU DO SETOR PÚBLICO 

 

SUBCATEGORIA DE INSCRIÇÃO 

Subcategoria (Selecione uma apenas) 

☐ Inovação para o Setor Empresarial                                             
*Ao selecionar esta subcategoria deverá ser anexado pelo menos um arquivo conforme descrito nos campos dos  Anexos 1  e 2 
 

☐ Inovação para o Setor Público 
**Ao selecionar esta subcategoria deverá ser anexado pelo menos um arquivo  conforme descrito nos campos dos Anexos 1, 2 e 3 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO(A) CANDIDATO(A) 

Nome do(a) candidato(a) 

 

Instituição de vínculo 

 

Telefone 

 

E-mail 

 

Nome da FAP que fez a indicação 
Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo – FAPES 

Estado da Federação 
Espírito Santo 

Link do Currículo atualizado do(a) candidato(a), na Plataforma Lattes do CNPq 

 

DADOS DA TRAJETÓRIA PROFISSIONAL 

Descreva o produto, processo, serviço inovador que o(a) candidato(a) desenvolveu, destacando o potencial e a 
importância do mesmo para a ciência, para o mercado e para a sociedade.  

 
 
 

4.000 caracteres 

Evidencie a expressividade do problema contemplado pelo produto, processo ou serviço inovador desenvolvido pelo(a) 
candidato(a). 

 
 
 

4.000 caracteres 

Elenque e descreva, evidenciando a qualidade e a relevância, as principais publicações científicas e tecnológicas 
realizadas no decorrer da trajetória profissional do(a) candidato(a). 

 
 
 

4.000 caracteres 

Descreva a carreira profissional do(a) candidato(a) evidenciando as principais qualificações, experiências e conquistas. 

 
 



 
 

 
4.000 caracteres 

Relate outras  atividades que o(a) candidato(a) tenha realizado e que considera relevantes para o fortalecimento e 
expansão do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. 

 
4.000 caracteres 

ANEXO 1 – Comprovante de pedido ou concessão de patente, de registro de modelo de utilidade, de registro de software, 
de indicação geográfica, ou outro ativo de PI no Brasil ou no exterior, relativos ao produto ou processo inovador. 
* Fazer o carregamento (upload) da declaração no sistema SIGFAPES. 
ANEXO 2 – Comprovante da efetivação da transferência de tecnologia e/ou da criação de empresas/startups. 
* Fazer o carregamento (upload) da declaração no sistema SIGFAPES. 
ANEXO 3 – Comprovante de contribuição do(a) candidato(a) para a geração e/ou implementação de políticas públicas ou 
proposto e implementado soluções para o setor público. 
* disponível apenas para os que irão concorrer na categoria “Inovação para o Setor Público” 
** Fazer o carregamento (upload) da declaração no sistema SIGFAPES. 

 


