
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
 

CENTRO REGIONAL DE INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 
     

EDITAL DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE BOLSA DE 

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À 

INOVAÇÃO - BDTII/ 2018 – EDITAL 09/2018 
  

SETOR: 

  

O Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (Critt) faz público o processo de 

seleção para o Programa de BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À 

INOVAÇÃO (BDTII - III)/2018 no setor acima indicado, para o preenchimento de 1 vaga para bolsista 40 

horas, além de cadastro de reserva, de acordo com a chamada FAPEMIG 06/2016 – Projeto: Laboratório 

de Ideação e de Prototipagem para o Apoio à Geração e Consolidação de Negócios Inovadores. 

  

DURAÇÃO DO PROGRAMA / PAGAMENTO DE BOLSAS   

  

O programa de BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À 

INOVAÇÃO (BDTII– III)/2018 terá duração de 24 meses. A remuneração mensal da bolsa é de R$ 

1.521,30. Essa bolsa não poderá ser acumulada com outra, ainda que de espécie diferente. 

  

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROJETO  

 

• Apoiar o Coordenador do projeto nas ações (Seminário de abertura e de encerramento, reuniões 

para acompanhamento, monitoramento e revisão de bibliografia).  

• Apoiar o Coordenador do projeto no planejamento e execução de palestras e workshops com 

objetivo de disseminar a cultura do empreendedorismo e inovação.  

• Apoiar as atividades de apoio que a Incubadora de Base Tecnológica oferece para a criação de 

novos negócios.  

• Assessorar o Coordenador do projeto na criação do Laboratório de Ideação e Prototipagem através 

de pesquisas bibliográficas e benchmarkings com outras incubadoras, com intuito de absorver 

metodologias e novas ferramentas de apoio aos empreendedores.  

• Apoiar o Coordenador do projeto nas ações relacionadas ao Laboratório de Ideação e Prototipagem 

(execução e planejamento das quatro etapas).  

INCUBADORA DE BASE TECNOLÓGICA 



 

INSCRIÇÃO  

  

Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios:   

 

a) Ter currículo atualizado na Plataforma LATTES; 

b) ter comprovada experiência na área correlacionada ao projeto; 

c) não ser beneficiário de qualquer outra bolsa; 

d) não ter vínculo empregatício; 

e) dedicar-se quarenta horas semanais às atividades desenvolvidas no projeto; 

f) ter diploma de graduação em Administração, Ciências Econômicas ou Engenharia de Produção.  

g) cadastrar-se no Sistema Everest. 

 

Nota: O apoio poderá ser concedido a candidatos que comprovem estar em licença não remunerada, 

no período de vigência da bolsa. 

 

Para se inscrever, o candidato interessado deverá, entre os dias 20 de julho e 1º de agosto de 2018, 

enviar para o e-mail “gp.critt@gmail.com” o currículo Lattes, histórico acadêmico e comprovante de 

graduação, colocando “Seleção – Incubadora de Base Tecnológica: BDTI” como assunto do e-mail. 

  

PROCESSO DE SELEÇÃO   

 

 

 

A seleção constará de 3 (três) etapas:   

 

Etapa 1: Análise de Currículos e Histórico Acadêmico (Eliminatória); 

Etapa 2: Prova escrita e Apresentação Oral (Classificatória e Eliminatória);  

Etapa 3: Entrevista (Classificatória e Eliminatória). 

 

Critério(s) de desempate: O critério de desempate será a maior nota obtida na Etapa 2 - Prova 

escrita e Apresentação Oral. 

 

PROVA E APRESENTAÇÃO ORAL  

  

LOCAL: Auditório do Critt 

DATA E HORÁRIO: A serem definidos e comunicados por e-mail aos candidatos aprovados na entrevista.  

CONTEÚDO: A prova versará sobre os temas relacionados a atribuição do Cargo. 

 



 

ENTREVISTA:  

  

LOCAL: Sala de reuniões do Critt. 

DATA E HORÁRIO: A serem definidos e comunicados por e-mail aos candidatos aprovados na triagem 

de currículos. 

  

 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO:  

  

DATA: Entre os dias 9 e 12 de agosto de 2018 

LOCAL: Facebook e Site do Critt/UFJF 

  

COMPARECIMENTO PARA A ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO:  

  

DATA: 13 de agosto de 2018  

HORÁRIO: das 8h às 16h - será informado por e-mail 

LOCAL: Setor de Gestão de Pessoas - Critt/UFJF 

 

 

 

Juiz de Fora, 20 de julho de 2018.  

 

 
 

  

 


