
Resultado Final 
Chamada Pública Nº 05/2021  

 
O Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB), jurisdicionado à Secretaria-Geral 

da Governadoria do Estado de Goiás, em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás 

(FAPEG), torna público o resultado com os candidatos inscritos e classificados da Chamada Pública nº 5 para 

seleção de bolsistas (Bolsas de fomento tecnológico e extensão inovadora – no país – DTI-B e DTI-C) e 

formação de cadastro reserva para atuação no projeto “Avaliação e desenvolvimento de estratégias para 

gestão da Dívida Pública do Estado de Goiás”.  

 

Inscritos na seleção 

Nome do candidato - vaga título de Mestre - Bolsa DTI-B 

Felipe Franco Mendes  

Juliete Parado de Faria  

Maria Josiell Nascimento da Silva 

Tayanne Renata de Oliveira Arcebispo  

Thainá de Matos Grote Chaves 

Vinícius Oliveira Seabra Guimarães 

Nome do candidato - vaga Graduação - Bolsa DTI-C 

Heitor Afonso Ribeiro Belo  

Jeronilson Quirino da Silva  

Maxwendell da Silva Anunciação  
 

Aprovados e cadastro reserva – Resultado Final  

Nome do candidato com título de mestre Modalidade da Bolsa/ Classificação 

Felipe Franco Mendes  DTI-B / 1º lugar e aprovado 

Vinícius Oliveira Seabra Guimarães DTI-B / 2º lugar e cadastro reserva 

Nome do candidato com Graduação   

Heitor Afonso Ribeiro Belo  DTI-C / 1º lugar e aprovado 

Maxwendell da Silva Anunciação  DTI-C / 2º lugar e cadastro reserva 
 

1.1. Conforme o item 7 do REGULAMENTO da chamada nº5/2021 o (a) candidato (a) deverá manifestar 

interesse na concessão da bolsa, pelo e-mail imb@goias.gov.br, no prazo de 5 (cinco) dias corridos após a 

publicação do resultado final, sob pena de não ter a bolsa implementada. 
 

1.2. A bolsa será concedida na duração prevista em conformidade com as normas vigentes da FAPEG para 

concessão de bolsa de fomento tecnológico e gestão inovadora e com base no item 2 da presente Chamada, 

mediante a apresentação, no prazo determinado no item 5 (CRONOGRAMA) da presente Chamada, dos 

seguintes documentos:  
a) Cópia do documento de identidade;  
b) Cópia do CPF;  
c) Cópia do comprovante de residência atualizado;  
d) Certidão Negativa de Débito junto à Receita Estadual (https://www.economia.go.gov.br/) 

 
e) Declaração de não estar sendo beneficiado com outra bolsa da FAPEG ou de outra agência de fomento 
para estudos no mesmo nível;  
f) Certidão negativa do CADIN estadual; 

 
g) Certidão negativa do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa 
- CNJ;  
h) Certidão de Quitação Eleitoral – Justiça Eleitoral. Pelo site http://www.tre-go.jus.br; ou nas unidades 

de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral.  



i) Certidão criminal da Justiça Estadual e da Justiça Federal. Pelo site http://www.tjgo.jus.br; ou nas 
unidades de atendimento da Justiça Estadual e pelo site http://www.trf1.jus.br; ou nas unidades de 
atendimento da Justiça Federal.  

j) Dados bancários contendo, banco, agência e conta; 
 
 

Goiânia, 30 de junho de 2021. 
 

Guilherme Resende Oliveira 
Diretor-Executivo do IMB  

 
Avenida Vereador José Monteiro, n° 2.233, Mezanino (em frente ao Bloco G), Setor Nova Vila – Goiânia / GO – CEP: 74.653-900. 
 

Telefones: (62) 3269-2780 e 3269-2776. E-mail: imb@goias.gov.br



 


