
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
 

CENTRO REGIONAL DE INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 
     

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA O PROJETO 

FAPEMIG 

 (NIT ACN 00182-17) 
  

SETOR: 

  

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

seleção para o preenchimento de 1 (uma) vaga para bolsista, de acordo com o projeto NIT ACN 00182/17 

- Edital 004/2017 - Apoio a Núcleo de Inovação Tecnológica: "Reestruturação do Núcleo de Inovação 

Tecnológico da Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF", sob coordenação do professor  Ignácio José 

Godinho Delgado. 

  

DURAÇÃO DO PROGRAMA / PAGAMENTO DE BOLSAS   

  

O projeto FAPEMIG (NIT ACN 00182-17) terá duração 3 (três) meses, com a possibilidade de 

prorrogação. A remuneração mensal da bolsa é de R$ 2.186,86 (Dois mil, cento e oitenta e seis reais e 

oitenta e seis centavos). Essa bolsa não poderá ser acumulada com nenhuma outra bolsa de outro órgão de 

fomento. 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROJETO  

  

• Apoio a projetos de inovação da UFJF, organizados pelo Critt; 

• Atribuições voltadas para o Núcleo de Inovação Tecnológica, conforme art. 16 da Lei nº 10.973/04 

(Lei de Inovação); 

• Elaboração de editais, contratos; 

• Registros de proteção de propriedade intelectual nos órgãos competentes; 

• Elaboração de acordos internacionais. 

 

INSCRIÇÃO  

  

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

  

NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 



1– Ser mestre: 

. em Propriedade Intelectual ou; 

. Inovação ou; 

. qualquer área do Direito,  

. ou ainda em qualquer outra área do conhecimento desde que a linha de pesquisa seja em Inovação ou 

Propriedade Intelectual; 

2 -Ter disponibilidade de 40 (quarenta) horas semanais, nos turnos manhã e tarde; 

3 - Comprovar o requerido no item 1; 

4 - Conhecimentos básicos de propriedade intelectual, conhecimentos básicos de contrato e inglês. 

5 - Habilidade para atendimento ao público externo; 

6 - Ser proativo; 

7 - Ter boa comunicação e facilidade para desenvolver trabalhos em equipe; 

8 - Dominar as ferramentas do Pacote Office. 

 

Conhecimentos desejáveis: experiência na área de propriedade intelectual e inglês avançado. 

 

Para se inscrever, o candidato interessado deverá, entre os dias 20 de janeiro e 28 de janeiro de 

2020, enviar para o e-mail “gp.critt@gmail.com” seu currículo, colocando “Seleção – NIT – EDITAL 

02/2020” como assunto do e-mail. 

  

PROCESSO DE SELEÇÃO   

 

A seleção constará de:   

• Análise de currículo e entrevista.  

  

Critério (s) de desempate: entrevista.  

 

 Importante! Os candidatos que forem aprovados para a primeira etapa serão contatados por e-mail, 

com data e hora da etapa seguinte. 

 

 

Juiz de Fora, 20 de janeiro de 2020. 

 

 

    

                              
         Responsável pelo setor de Gestão de Pessoas do Critt/UFJF. 


