
EDITAL 03/2021

PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTA DO PROJETO 
FAPEMIG – BDCTI – NÍVEL IV

                   

CONVÊNIO:  FAPEMIG NIT ACN 00182/2017 – BOLSA DE 

DESENVOLVIMENTO EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 

INOVAÇÃO (BDCTI) – NIVEL IV.

1 – FINALIDADE:
Conceder bolsa na modalidade de “Bolsa de Desenvolvimento em Ciência,       
Tecnologia e Inovação (BDCTI)”- nível IV para 1 (um) profissional graduado no 
Curso de Direito.

2- DURAÇÃO DO PROJETO E PAGAMENTO DE BOLSAS:
- A bolsa BDCTI terá duração de 10 (dez) meses. A remuneração mensal é de acordo 
com as especificações abaixo: 

BDCTI – Nível IV:
I – Valor da bolsa: R$ 1.600,00 ( Mil e seiscentos reais);
II – Requisito específico:

a) Possuir título de graduação (em Direito)

3 – ATIVIDADES A SEREM  DESENVOLVIDAS: 
- O bolsista desenvolverá as atividades descritas no Plano de Trabalho (Anexo I), dando 
suporte às seguintes atividades:
a)  análise e formatação de pedidos de patentes e desenhos industriais;
b) tramitação de processos de registro de Marca e de Programa de Computador; 
c) auxílio na gestão dos processos de propriedade intelectual da UFJF;
d) confecção dos instrumentos jurídicos, como acordos de parceria para P&D e 
contratos de prestação de serviços tecnológicos
e) colaborar para estabelecer estratégias de aproximação Universidade-Empresa; 
f) aprimorar procedimentos para o fluxo interno de Projetos de P&D e de Prestação de 
Serviços Tecnológicos; 
g) auxiliar na prospecção tecnológica; 
h) atuar junto à gestão da Qualidade do Setor.



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;
e) ter comprovante de graduação no curso de Direito.

Conhecimentos necessários: a) conhecimentos básicos em Propriedade Intelectual; b) 
conhecimentos em elaboração de contratos; c) conhecimentos básicos em gestão da 
qualidade.
Conhecimentos desejáveis: a) redação de Patentes; b) experiência em contratos de 
transferência de tecnologia.

5 – CRONOGRAMA: 
5.1- Divulgação do Edital: 20 de abril de 2021; 
5.2- Data início de submissões: a partir de 20 de abril de 2021 (exclusivamente com           
envio de toda a documentação solicitada).
5.3- Prazo final de submissões: 02 de maio de 2021.(23h59)
5.4- Somente serão admitidas inscrições via Internet, no endereço eletrônico 
gp.critt@gmail.com, no período entre os dias 20 de abril e 02 de maio de 2021 
(23h59).   
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:
.Currículo Lattes e comprovante de graduação.
. Inserir no assunto do e-mail: “Edital 03/2021 – NIT-FAPEMIG”

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 comprovante de graduação;

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

Data: 06/05/2021

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

mailto:gp.critt@gmail.com


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: 07 de maio de 2021, no site do Critt.

                                                                                     Juiz de Fora, 20 de abril de 2021.

Alessandra Maria de Sousa Brandão.
Responsável pelo Setor de Gestão de Pessoas do Critt/UFJF.


