
 

PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTA PARA O PROJETO DE 

IMPLANTAÇÃO DO PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 

DE JUIZ DE FORA E REGIÃO - PCTJFR 

 
PROJETO: IMPLANTAÇÃO DA  INFRAESTRUTURA  FÍSICA DO 

PARQUE CIENTÍFICO DE JUIZ DE FORA PARA PERMITIR A 

CAPTAÇÃO E GERAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS INOVADORES. 

Convênio Finep: Nº 01.15.0040.00 

 

O presente PROCESSO SELETIVO, busca preencher 2 (duas) vagas de bolsa na 

modalidade “Gestão em Ciência e Tecnologia – BGTC-I”. 

 

1 – FINALIDADE: 

     Conceder bolsas na modalidade de “Gestão em Ciência e Tecnologia – BGTC-I” para 

(2) dois profissionais graduados nos cursos de Administração, Ciências Econômicas ou 

Engenharia de Produção.  

 

2- DURAÇÃO DO PROJETO E PAGAMENTO DE BOLSAS: 

    A bolsa BGTC-I terá duração de 5 (cinco) meses, havendo a possibilidade de 

prorrogação.  A remuneração mensal é de R$1.521,30(Mil, quinhentos e vinte e um 

reais e trinta centavos). 

 

3 – ATIVIDADES A SEREM  DESENVOLVIDAS:  

     O bolsista desenvolverá as atividades descritas no Plano de Trabalho (Anexo I), 

auxiliando no desenvolvimento e implantação da estrutura de gestão e governança do 

PCTJFR.  

 

4- 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 nos cursos de Administração, Ciências Econômicas ou 

Engenharia de Produção.;  

 

Conhecimentos necessários: Conhecimentos em gestão de negócios, estruturação de 

plano de negócios e boa comunicação. 

Conhecimentos desejáveis: inglês intermediário e gestão de projetos. 

 

5 – CRONOGRAMA:  

5.1- Divulgação do Edital: 04 de dezembro de 2020;  

5.2- Data início de submissões: a partir de 04 de dezembro de 2020 (exclusivamente 

com envio de  toda a documentação solicitada). 

5.3- Prazo final de submissões: 13 de dezembro de 2020; 

       Para se inscrever, o candidato interessado deverá enviar para o e-mail 

“gp.critt@gmail.com”o currículo Lattes e comprovante de graduação, colocando 

“Seleção – Parque Tecnológico” como assunto do e-mail. 

6. PROCESSO DE SELEÇÃO: 

A seleção constará de 2 (duas) etapas:   

Etapa 1: análise de Currículos e Comprovante de Graduação; (Eliminatória); 

Etapa 2: entrevista (Eliminatória e Classificatória). 

Data: 17/12/2020 

Horário: a ser definido e comunicado por e-mail aos candidatos aprovados na Etapa 1. 

Local: as entrevistas serão realizadas por videoconferência (será encaminhado para o e-

mail do candidato o link da plataforma para a realização da entrevista).  

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

Entrevista. 

Divulgação dos resultados: a definir (o candidato selecionado será comunicado por e-

mail);  

7. Maiores informações: encaminhar e-mail para gp.critt@gmail.com. 

                                                                                Juiz de Fora, 04 de dezembro de 2020. 

 

                      _______________________________________________ 

                                     IGNACIO JOSE GODINHO DELGADO 

                          DIRETOR DO CRITT/DIRETOR DE INOVAÇÃO DA UFJF 

mailto:gp.critt@gmail.com

