
EDITAL 02/2021 

 

PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTA DO PROJETO 

SPIN-OFFS – BDCTI. 
 

                    

CONVÊNIO:  FAPEMIG 07/2019 - PROGRAMA DE APOIO A 

PARQUES TECNOLÓGICOS E INCUBADORAS DE 

EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA. 

 

 

O presente processo seletivo, busca preencher 1 (uma) vaga de bolsa na modalidade 

“Bolsa de Desenvolvimento em Ciência, Tecnologia e Inovação (BDCTI)”. 

 

1 – FINALIDADE: 

Conceder bolsa na modalidade de “Bolsa de Desenvolvimento em Ciência,       

Tecnologia e Inovação (BDCTI)”- nível III para 1 (um) profissional que atenda às 

expectativas do programa de estímulo à criação de Spin-offs acadêmicas na UFJF. 

 

2- DURAÇÃO DO PROJETO E PAGAMENTO DE BOLSAS: 

- A bolsa BDCTI terá duração de 12 (doze) meses (possibilidade de extensão até 24 

meses). A remuneração mensal é de acordo com as especificações abaixo:  

 

BDCTI – Nível III: 

I – Valor da bolsa: R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais); 

II – Requisitos específicos: 

a) Ser estudante de mestrado em área compatível com as atividades previstas no projeto; 

ou  

b) Possuir título de graduação, com no mínimo 2 (dois) anos de efetiva experiência no 

apoio em atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico ou inovação, relacionadas 

com as atividades do projeto. 

 

3 – ATIVIDADES A SEREM  DESENVOLVIDAS:  

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

suporte às seguintes atividades: 

- Mapeamento dos recursos e infraestrutura cientifica e tecnológica da UFJF; 

- Curso de aperfeiçoamento em Empreendedorismo e gestão da Inovação (EAD) 

 .No Setor de Empreendedorismo: 

- Seleção de novos empreendimentos de base tecnológica para a Incubadora; 



- Apoio nas atividades de Planejamento, Monitoramento e Agregação de Valor aos 

empreendimentos incubados; 

- Relacionamento com empresas graduadas (egressas) da Incubadora de Base 

Tecnológica. 

 

4- INSCRIÇÃO: 

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

a) ter currículo atualizado na Plataforma LATTES; 

b) não ser beneficiário de qualquer outra bolsa; 

c) não ter vínculo empregatício; 

d) dedicar-se 40 (quarenta) horas semanais às atividades desenvolvidas no projeto; 

Conhecimentos necessários: pacote OFFICE, boa capacidade de comunicação e 

relacionamento interpessoal, proatividade. 

Conhecimentos desejáveis: atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico ou 

inovação. 

 

5 – CRONOGRAMA:  

5.1- Divulgação do Edital: 11 de março de 2021;  

5.2- Data início de submissões: a partir de 11 de março de 2021 (exclusivamente com           

envio de toda a documentação solicitada). 

5.3- Prazo final de submissões: 21 de março de 2021. 

5.4- Somente serão admitidas inscrições via Internet, no endereço eletrônico 

gp.critt@gmail.com, no período entre os dias 11 e 21 de março de 2021.    

5.5- O candidato, no momento da inscrição, deverá anexar, por meio do endereço 

eletrônico descrito acima, em formato "pdf", a seguinte relação de documentos legíveis: 

a) Currículo Lattes e declaração do programa em que o aluno encontra-se matriculado no 

mestrado, incluindo início e previsão de conclusão (atendendo requisito específico item 

“2, subitem “II”- “a”); 

b) Currículo Lattes, diploma de graduação e comprovação de experiência profissional 

(atendendo requisito específico item “2”, subitem “II”- “b”). 

 c) Inserir no assunto do e-mail: “Edital 02/2021 – SPIN-OFFS” 

Parágrafo único. A omissão de informações na  inscrição, a ausência de documentos, o 

não cumprimento dos requisitos acima ou, ainda, denúncia comprovada da não 

veracidade das informações declaradas implicarão na desclassificação automática do 

candidato e a perda da bolsa eventualmente concedida.        

  

6. PROCESSO DE SELEÇÃO: 

O processo acontecerá em duas etapas, de caráter eliminatório: 

 

Etapa 1: Análise de currículos, e demais documentos: diploma de graduação, declaração 

(comprovação da experiência profissional) e/ ou declaração do orientador sobre a 

temática da pesquisa (no caso do mestrando). 

 

mailto:gp.critt@gmail.com


Etapa 2: Entrevista com os candidatos aprovados na primeira etapa. 

Data: 24/03/2021 

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

Local: Ambiente virtual (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: 25 de março, no site do Critt. 

 

 

 

                                                                                     Juiz de Fora, 11 de março de 2021. 

 

 
Alessandra Maria de Sousa Brandão. 

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


