EDITAL SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO
DE BOLSISTA RMPI
Edital de seleção que ocorre no âmbito da Chamada 09/2016 - Redes de Pesquisa Científica,
Tecnológica e de Inovação da Fundação de Amparo do Estado de Minas Gerais –
REDES/FAPEMIG
Pelo presente, faz-se saber que estarão abertas, de 24 a 31 de janeiro de 2022, as inscrições para
candidatos à BOLSA DE DESENVOLVIMENTO EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA & INOVAÇÃO,
NÍVEL II/FAPEMIG – BDCTI II, financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Minas Gerais (FAPEMIG) e administrada pela Rede Mineira de Propriedade Intelectual (RMPI), com
interveniência da Fundação Arthur Bernardes (FUNARBE).
Objetivo
Selecionar 01 bolsista para auxiliar a RMPI nas atividades pactuadas no âmbito da Chamada 09/2016 Redes de Pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação da Fundação de Amparo do Estado de Minas
Gerais – REDES/FAPEMIG. O bolsista irá atuar notadamente nas atividades de prospecção e
monitoramento de tecnologias conforme especificado no presente Edital, de forma a apoiar os 26 (vinte
e seis) Núcleos de Inovação Tecnológicas (NITs) das Instituições Científicas, Tecnológicas e de
Inovação (ICTs) membros da RMPI.
Vaga
É ofertada 1 (uma) vaga de Bolsa de Desenvolvimento em Ciência, Tecnologia e Inovação Nível II
(BDCTI II) da FAPEMIG, para a qual os candidatos devem ter os seguintes requisitos específicos:
i.

Possuir título de mestrado em área do conhecimento compatível com as atividades previstas neste
Edital; ou
ii. Ser estudante de doutorado; ou
iii. Possuir título de graduação, com pelo menos 4 anos de efetiva experiência em atividades de pesquisa,
desenvolvimento tecnológico ou inovação relacionadas com as atividades previstas neste Edital;

Condições gerais da bolsa
i. Dedicação de 30 a 40 horas semanais, a depender da demanda do projeto.
ii. Não ser beneficiário de qualquer outra bolsa;
iii. Não possuir vínculo de trabalho;
Além desses requisitos, para a bolsa implementação da bolsa o candidato deverá possuir currículo na
plataforma Lattes e cadastro na plataforma Everest da FAPEMIG, conforme documentação indicada na
seção Inscrição, ao fim deste documento.

Perfil da Vaga – Qualificações e conhecimento
De forma geral, é desejável que o candidato tenha experiência prática ou científica (participação na
execução de projetos na área de inovação e propriedade intelectual) comprovada em ambientes de
inovação, como NITs, incubadoras de empresas de base tecnológica, parques tecnológicos e/ou
escritórios de advocacia com atuação em propriedade intelectual. A seleção poderá ter cadastro de
reserva.
De forma mais específica, experiências anteriores com atividades de buscas de anterioridades em bancos
de patentes, assim como participação em redação de pedidos de propriedade intelectual são altamente
recomendados, dado que o/a bolsista irá apoiar a coordenação da RMPI a operar a Plataforma Derwent
Innovation, para o qual qualificações adicionais são desejáveis, como:
i.

Conhecimentos Técnicos: a principal atividade se refere à busca e análise de dados de patentes
no Derwent Innovation, plataforma que é composta por dados de documentos de textos +
informação bibliográfica + conteúdo editorial DWPI - World Patent Index. Atualmente são mais
de 3 milhões de documentos de patentes depositados anualmente em todo o mundo (WIPO
Statistics 2020), em todos os segmentos tecnológicos.
É importante que o/a bolsista tenha facilidade na utilização das principais ferramentas do
Microsoft Office, principalmente Word, Power Point e Excel e habilidade com ferramentas de
pesquisa; pois, adicionalmente, receberá treinamento específico para operar o sistema Dewrent
Innovation.
Como as bases de dados que serão acessadas pelo(a) bolsista geram arquivos em língua inglesa,
é necessário que o candidato apresente domínio compatível deste idioma.

ii. Competências / Características da Personalidade: Capacidade crítica e analítica (busca de
dados, organização, capacidade solucionar problemas); Proatividade e capacidade de se
relacionar bem com diversas pessoas e instituições.
Local de trabalho
Considerando o contexto de pandemia, o início das atividades se realizará remotamente e,
oportunamente, na forma semipresencial ou presencial. Uma vez superada a condição de pandemia,
considera-se um regime híbrido, que poderá ocorrer nas cidades onde estão localizados os NITs da
RMPI.
Data prevista para início das Atividades
01 de março de 2022.
Remuneração
Bolsa remunerada - BDCTI - II R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).
Vigência
A bolsa tem duração de 23 (vinte e três) meses.

Inscrição
Interessados enviar currículo até dia 31/01/2022 para: coordenacao@redemineirapi.com com cópia
para: redemineirapi@ufv.br.
Após a análise de currículo, os selecionados serão entrevistados entre os dias 02 e 04/02/2022, por meio
de plataforma online a ser informada previamente. Imediatamente após a seleção, o candidato
selecionado deverá enviar, para os mesmos endereços de e-mail anteriormente informados, os
seguintes documentos:
a) Plataforma eletrônica (Everest) devidamente preenchida;
b) Comprovante de escolaridade, conforme a exigência correlata ao nível da bolsa;
c) Declaração por meio da qual o bolsista ateste não receber bolsa de qualquer espécie, paga por
instituição pública ou privada, não possua vínculo de trabalho de qualquer natureza, bem como
assuma o compromisso de dedicação exclusiva ao cumprimento das atividades previstas no Plano
de Trabalho;
d) Currículo emitido pela plataforma Lattes do CNPq, formato completo, devidamente
documentado, e contendo como anexo a comprovação das informações prestadas, por meio de
diplomas, atestados, certificados, contratos, dentre outros.
e) O bolsista deverá imprimir, assinar à mão e digitalizar a seguinte declaração, sem alterações:
"Declaro, para os devidos fins, que não recebo bolsa de qualquer espécie, paga por instituição
pública ou privada, nem tenho vínculo de trabalho de qualquer natureza, assumindo o
compromisso de dedicação exclusiva ao cumprimento do plano de trabalho proposto. Declaro
ainda, manter o sigilo e a confidencialidade a respeito de qualquer informação relativa à execução
do projeto."

Viçosa, 24 de janeiro de 2022.

Coordenadores da Rede Mineira de Propriedade Intelectual

