
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSA PARA O PROGRAMA 

 STARTUP UNIVERSITÁRIO 
  

 

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas 

Gerais (SEDECTES) faz público o processo de seleção para o Programa de Bolsa Startup Universitário, 

para o preenchimento de 1 vaga para bolsista, além de cadastro reserva.   

  

PAGAMENTO DE BOLSAS   

  

 A remuneração mensal da bolsa é de R$ 724,52 (setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e dois 

centavos), 04h/dia e 20h/semanais.  

  

ATIVIDADES DO BOLSISTA  

1- Auxílio na elaboração de ações, metodologias e processos junto ao professor universitário para 

atividades de empreendedorismo na Universidade no âmbito do Programa Minas Digital Startup 

Universitário. 

2- Contribuição para elaboração, gerenciamento e divulgação das ações e resultados relacionados às 

atividades de empreendedorismo e inovação desenvolvidas. 

3- Contribuição para o desenvolvimento de novos projetos que visem o estímulo ao empreendedorismo 

e inovação em Minas Gerais. 

4- Articulação de parcerias entre empresas, ICTs, agências de fomento e investidores visando o 

fortalecimento do ambiente de inovação e empreendedorismo tecnológico em Minas Gerais. 

5- Aplicação de atividades para o desenvolvimento de competências e habilidades nos universitários. 

6- Atuação junto aos agentes de inovação espalhados pelo estado para a execução de atividades de 

fomento ao empreendedorismo. 

7- Participação em reuniões e tomada de decisão. 

 

INSCRIÇÃO  

  

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

  

1 - Ser aluno de graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF);   

2 - Ter disponibilidade de 04 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais; 



3 - Comprovar compatibilidade, regularidade e desempenho acadêmico, mediante apresentação do 

Histórico Escolar; 

4 - Ter perfil empreendedor; 

5- Ser pró-ativo, comunicativo e criativo; 

6- Ter capacidade de relacionar bem com a academia-governo e empresas; 

7- Ter capacidade de criar e executar projetos inovadores e trabalhar em equipe; 

8- Noções básicas de mídias sociais. 

 

 

Para se inscrever, o aluno interessado deverá, entre os dias 28 de maio a 7 de junho de 2018, enviar 

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

“Seleção – Startup Universitário” como assunto do e-mail. 

  

PROCESSO DE SELEÇÃO   

 

A seleção constará de:   

• Análise de Currículo e Histórico Escolar; 

• Entrevista.  

  

Critério(s) de desempate: disponibilidade nos horários de maior interesse do programa, perfil e 

conhecimentos desejáveis.   

 

 

ENTREVISTA:  

  

DATA:  11 de junho de 2018 

Os candidatos serão entrevistados conforme as orientações enviada por e-mail.  

 

  

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO:  

  

DATA: 12 de junho de 2018 

LOCAL: Facebook e Site do Critt/UFJF 

  

 

Juiz de Fora, 28 de maio de 2018. 

 

  

 


