EDITAL 024/2021 - BOLSISTA

Projeto: Ações Estratégicas para o Desenvolvimento Institucional do Parque
Científico e Tecnológico da UnB.
Local: Parque Científico e Tecnológico da UnB.
Duração: 12 meses.
Valor da Bolsa: R$ 4.201,20 (valor bruto, acrescido dos 20% de ISS) por mês.
Número de vagas: 01 (uma).
Participar das seguintes atividades:





Apoiar a participação de pesquisadores em projetos de ciência, tecnologia e
inovação vinculados ao PCTec/UnB;
Transformar os resultados de ciência, tecnologia e inovação em
conhecimentos, processos, produtos e serviços para atender a demandas da
sociedade e do mercado;
Transferir conhecimento científico e tecnológico para empresas de base
tecnológica ou empreendimentos sociais, por meio do estímulo à geração e à
transferência de conhecimento e tecnologias da UnB para empreendimentos
vinculados ao PCTec/UnB, visando ao desenvolvimento e à produção de bens,
processos e serviços inovadores, através dos ativos de propriedade intelectual.

Requisitos Obrigatórios:




Diploma de graduação em qualquer área de formação, fornecido por
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação
(MEC).
Ter perfil e experiência de pelo menos 2 anos em apoio a atividades de PD&I.

Requisitos Desejáveis:



Diploma de mestrado, fornecido por instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
Domínio da língua inglesa.

Pontuação para seleção (enviar documento que comprove as experiências):
Item Especificação

Valor
Unitário

Valor total
30 pontos

1

Mestrado

30 pontos

2

3

4

5

6

Participação em cursos na área de
inovação
Participação em eventos, congressos,
exposições e feiras na área de inovação
Coordenação ou organização de ciclo de
palestras ou de estudos, congressos,
encontros, jornadas dentre outros
eventos na área de inovação

Formação em língua estrangeira

Experiência profissional na área de
PD&I (além dos dois anos exigidos)

2 pontos
(máximo 5
cursos)

10 pontos

2 pontos
(máximo 5
cursos)

10 pontos

2 pontos
(máximo 5
cursos)

10 pontos

10 pontos
(máximo 2
formações
em línguas
distintas)

20 pontos

5 pontos a
cada ano
(máximo 4
anos)

20 pontos

Total 100
pontos

Total 100
pontos

Seleção:
O candidato deverá enviar para o e-mail: curriculos@finatec.org.br, com o título
“Edital de Bolsista nº 024/2021 - Pesquisador PDI PCTec”, no período de
03/03/2021 a 09/03/2021

● Currículo Lattes atualizado;
● Declaração de aluno regular da UnB (retirada na matrícula web em menos
de 15 dias) ou comprovação de vínculo com a UnB;
● Histórico escolar;
● Carta de motivação para trabalhar no projeto (máximo duas páginas);
● Cópia dos documentos que comprovem as experiências especificadas acima.

OBS.: Será realizada uma entrevista com os candidatos que obtiverem as
melhores pontuações. Essa entrevista será realizada durante o período de
análise dos currículos. Caso haja necessidade, novas entrevistas podem ser
agendadas.

