
Processo: [441427/2013-8]

Coordenador da Chamada MCTI/SEPIN/CNPq 11/2013 Programa Start-up Brasil

Tı́tulo: Sistema de Gerenciamento Aplicado à Aquicultura

Os documentos comprobatórios, em forma de imagem da experiência profissional de Adauto

Luis Tadeo Bernardes da Fonseca, engenheiro eletricista e mestre em engenharia elétrica, o qual

está solicitando a bolsa do nı́vel DTC-A, segue abaixo.

Como cargo de gerente de projetos e sócio-administrador da empresa PotyChip Tecnologia

LTDA, Adauto soma 76 meses de experiência profissional. Nestes meses, o mesmo coordenou

diversos projetos com subvenção econômica, como por exemplo: do edital PAPPE Subvenção,

INOVA 2011, da FAPERN soma 22 meses de experiência, edital PAPPE II, também da FAPERN,

soma 41 meses e com o edital PRIME do Parque Tecnológico da Paraı́ba soma 12 meses.

Para a Atividade de 11/2007 à Atual como Direção e administração com o Cargo ou função de

Gerente de Projetos; na área de Pesquisa e desenvolvimento no setor de desenvolvimento segue as

imagens referentes ao contrato social da empresa, comprovando o vı́nculo com de direção adminis-

trativa com a empresa PotyChip Pesquisa e Desenvolvimento, com o CNPJ 09.207.001/0001-11.















































Para a atividade de 02/2012 e 12/2013, 22 meses, como Coordenador e Pesquisador do edi-

tal PAPPE SUBVENÇÃO INOVA/RN – FAPERN segue as imagens do contrato celebrado entre

a empresa PotyChip, onde Adauto Luis foi o coordenador do projeto, conforme pode ser visto

pelo contrato assinado, assim como a declaração enviada pela fundação informando o perı́odo de

vigência do projeto.





















Para a atividade de 12/2009 e 05/2013, 41 meses, como Coordenador de Projeto do edital

PAPPE II da FAPERN segue as imagens do contrato celebrado entre esta Fundação e a empresa

PotyChip, onde Adauto Luis foi o coordenador do projeto, conforme pode ser visto pelo contrato

assinado.

















Para a atividade de 12/2009 e 12/2010, 12 meses, de Pesquisa e desenvolvimento como Co-

ordenador do Projeto PRIME/PaqTCPB segue as imagens do contrato celebrado entre a empresa

PotyChip e o Parque Tecnológico da Paraı́ba, onde Adauto Luis foi o coordenador do projeto, con-

forme pode ser visto pelo contrato assinado:



 

 

Fones: (83) 2101-9020 / 2101-9025 
Fax: (83) 2101-9023 

E-mail: paqtc@paqtc.org.br 
www.paqtc.org.br 

 
CNPJ: 09.261.843/0001-16 

Rua Emiliano Rosendo Silva - 115, Bodocongó  
Campina Grande - Paraíba 

CEP: 58429-690 

 

 

 
 
 

 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 

 
 
 
 

Declaramos para os devidos fins que o Sr. Adauto Luis Tadeo Bernardes da Fonseca, portador do RG: 

1.990.370 SSP-RN, CPF: 051.941.844-17, foi coordenador da empresa  PotyChip Tecnologia LTDA 

CNPJ: 09.207.011.0001/11, aprovada na SELEÇÃO PÚBLICA PaqTcPB – 01/2009 

SUBVENÇÃO ECONÔMICA À INOVAÇÃO - Programa Primeira Empresa – PRIME/FINEP, executado 

aqui na Paraíba pela Fundação Parque Tecnológico da Paraíba – Fundação PaqTcPB. 
 
 
 

 

Campina Grande, 12 de março de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francilene Procópio Garcia 
Diretora Geral 

 


















