
 
 
 

CHAMADA PÚBLICA 

O Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia – CRITT da 

Universidade Federal de Juiz de Fora abre, a partir de 27 de fevereiro de 2020, 

Chamada Pública para Seleção de Instrutores para ministrarem Cursos, Oficinas e 

Workshops realizados pelo Setor de Treinamento/CRITT, na modalidade de 

prestação de serviço por tempo determinado, sem vínculo empregatício, para as 

áreas de atuação: Sustentabilidade nos negócios, Inovação tecnológica em serviços, 

Redação de projetos para captação de recursos, Gestão da inovação e Gestão de pessoas, 

Produção mais Limpa (conforme apresentado abaixo). 

Os interessados devem apresentar: 

1. Ficha de Identificação do Proponente e Ficha Proposta (Anexos I e II) para 
Cursos, Oficinas ou Workshops do CRITT, preenchidas; 

2. Currículo Lattes (preferencialmente) ou Curriculum Vitae, devidamente 
comprovado; 

3. Fotocópia da Carteira de Identidade e do CPF, 

A proposta para Cursos, Workshops e Oficinas deve conter: 

1. Título  

2. Apresentação 

3. Ementa 

4. Objetivos Gerais e Específicos; 

5. Conteúdo Programático; 

6. Metodologia; 

7. Relação mínima de materiais, equipamentos, etc., necessários para a 
realização dos Cursos, Oficinas e Workshops, compatíveis com a infraestrutura 
e o horário disponível nos espaços físicos do CRITT; 

A proposta deverá ser enviada, com a documentação solicitada, para o e-

mail treina.critt@ufjf.edu.br , das 08 horas do dia 27 de fevereiro de 2020 até às 

18 horas do dia 28 de fevereiro de 2020 (será considerado o horário de envio do 

e-mail), as mesmas deverão permitir ajustes conforme a necessidade do Projeto. 

Propostas apresentadas fora do solicitado e do horário estabelecido serão 

desconsideradas. 

Os critérios para a Análise do Currículo, Avaliação da Proposta e para a Entrevista, 

são: 

1. Formação acadêmica compatível com o tema abordado nos eventos de 
capacitação em que pretende atuar como instrutor; 



 
 
 
2. Atuação, com ênfase como instrutor/ministrante, na área pretendida, por 

período de um ano ou mais; 

 

3. As questões da entrevista terão como base a relação entre os cursos de 
formação e a atuação profissional constante do currículo e a relação entre os 
cursos de formação e o plano de ensino apresentado. 

Somente participarão de Entrevista os candidatos que tiverem a Proposta e o 

Currículo aprovados pela comissão estabelecida pelo CRITT. As entrevistas serão 

agendadas, pela Comissão de Seleção, para o período de 04 de março de 2020. 

Os selecionados para entrevista serão comunicados via e-mail a partir do dia 03 de 

março de 2020.Os resultados serão divulgados no site do 

CRITT/UFJF(www.ufjf.br/critt) no dia 05/03/2020 a partir das 8h. 

Os valores a serem pagos aos instrutores obedecerão ao disposto no 

Convênio FADEPE/CRITT, Projeto Treinamento. O CRITT se reserva o direito de 

não realizar o evento de capacitação caso não seja preenchido o número mínimo 

de vagas estipulado para viabilização do mesmo. 

Cronograma: 

27/02/2019 a 28/02/2019 Envio de Proposta e Curriculum Vitae ou Lattes 

02/03/2020 a 03/03/2020 Seleção de Proposta e Currículo 

03/03/2020 Comunicado para Entrevistas 

04/03/2020 Entrevistas 

05/03/2020 Divulgação dos Resultados 

 

Temas para os eventos de capacitação e carga horária 

 Workshop Melhore a imagem de sua empresa tornando seu produto 
"ecofriendly" 

4h/a 

Workshop Produção mais Limpa – P+L – Sua empresa pronta para o futuro 
4h/a 

Mini curso Inovação tecnológica em serviços 4h/a 

Workshop Gestão por Competência 
8h/a 

Workshop Redação de Projetos para captação de recursos 4h/a 



 
 
 
Mine curso “Todo Gestor é gestor de Pessoas. Como conseguir o melhor de seus 
colaboradores” 

4h/a 

 

Maiores informações 

TEL: 2102-3435 ou pelo e-mail treina.critt@ufjf.edu.br 

 

 

Ignacio  José Godinho Delgado 

Diretor de Inovação 

Diretor do CRITT/UFJF 
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