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

seleção para o Programa de Bolsas de Iniciação Tecnológica no setor acima indicado, para o 

preenchimento de 1 (uma) vaga para bolsista, além de Cadastro de Reserva, de acordo com a Resolução 

28/2003 do Conselho Setorial de Pós-Graduação e Pesquisa. 

DURAÇÃO DO PROGRAMA / PAGAMENTO DE BOLSAS 

O programa de Bolsas de Iniciação Tecnológica terá duração de 12 (doze) meses, admitindo-se 

renovações mediante avaliação de desempenho do bolsista e do seu rendimento acadêmico. A remuneração 

mensal da bolsa é de R$ 538,00 (quinhentos e trinta e oito reais) e o pagamento é efetuado até o quinto dia 

útil do mês seguinte. Essa bolsa não poderá ser acumulada com outra, ainda que de espécie diferente, exceto 

as bolsas de apoio estudantil. 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROJETO 

• Atualização das páginas “Biblioteca Digital”, “Financiamentos” e “Legislação” da Plataforma de 

Negócios e Inovação do Grupo de Trabalho “Desenvolvimento e Inovação na Mata Mineira” (GDI-

Mata); 

• Registro e confirmação de cadastros recebidos via Plataforma; 

• Orientação a entidades interessadas em aderir ao GDI-Mata (assinatura da carta de Intenções, 

realização de cadastro na Plataforma); 

• Acompanhamento e registro das atas das reuniões gerais, das reuniões da coordenação geral, das 

coordenações de GTs do GDI-Mata e das reuniões de GTs; 

• Acompanhamento das atividades do GDI para suporte e registro 

• Repasse de entidades cadastradas; 

• Atividades de agendamento de reuniões e afins. 
 

INSCRIÇÃO 
 

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

1 – Ser aluno do curso de graduação de Administração ou Engenharia de Produção da Universidade Federal 

de Juiz de Fora (UFJF); 

2 – Ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais no turno da manhã; 

3 – Comprovação de compatibilidade, regularidade e desempenho acadêmico, mediante apresentação do 

Histórico Escolar; 

Direção 



4 – Ter boa comunicação e facilidade para desenvolver trabalhos em equipe; 

5 – Boa redação; 

6 – Habilidade para atendimento ao público externo; 

7 – Dominar as ferramentas do Pacote Office; 

Competências desejáveis: Bom relacionamento interpessoal e organização. 

Para se inscrever, o aluno interessado deverá, entre os dias 13 e 23 de março de 2020, enviar para 

o e-mail “gp.critt@gmail.com” seu currículo e histórico escolar da graduação, colocando “Seleção 

– Direção” como assunto do e-mail. 

 
PROCESSO DE SELEÇÃO 

A seleção constará de: 

• Análise de Currículo e Histórico Escolar; 

• Prova 

• Entrevista. 

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

com data e hora da etapa seguinte. 

PROVA: 

DATA: 25 de março de 2020. 

HORÁRIO:10 horas. 

LOCAL: Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (CRITT) – Campus Juiz de Fora. 

 

ENTREVISTA: 

DATA: 27 de março de 2020. 

HORÁRIO: a partir das 8h30. 

LOCAL: Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (CRITT) – Campus Juiz de Fora. 

RESULTADO: Será divulgado na página do Facebook do Critt e no site http://www.ufjf.br/critt/. 

 

 

Juiz de Fora, 13 de março de 2020. 

 

 

Alessandra Maria de Sousa Brandão 

Responsável pelo Setor de Gestão de Pessoas do Critt/UFJF 
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