
 

EDITAL SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE 

BOLSISTA RMPI 

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 20 a 27 de outubro de 2021, as inscrições 

para candidatos à bolsa do BOLSA DESENVOLVIMENTO EM C, T & I – NÍVEL 

IV/FAPEMIG, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais 

e administrado pela Rede Mineira de Propriedade Intelectual, com interveniência da 

Fundação Arthur Bernardes (FUNARBE). 

 
Objetivo    

O objetivo da seleção é selecionar bolsista que auxilie a equipe da RMPI a promover, 
principalmente, as atividades pactuadas na Chamada 09/2016 e, secundariamente, aquelas 
pertinentes às finalidades desta rede segundo reza seu estatuto, como a organização e 
estímulo à parceria entre os núcleos de inovação tecnológicas (NITs) das instituições 
científicas e tecnológicas (ICTs) do estado de Minas Gerais, buscando o fortalecimento e a 
consolidação de suas atividades, contribuindo para o fortalecimento da proteção do 
conhecimento, o incentivo à inovação e à gestão da propriedade intelectual no Estado. 
  

Vaga    

É ofertada 1 (uma) vaga para candidatos: 

i. com formação mínima de graduação em área compatível com as atividades previstas 
no projeto;  

ii. que tenham pelo menos 1 ano de efetiva experiência em atividades de pesquisa, 
desenvolvimento tecnológico ou inovação relacionadas com as atividades do projeto; 

 

É desejável que o candidato tenha formação em administração, direito, ciências biológicas e 
da saúde ou engenharias, além de experiência prática ou científica (participação na execução 
de projetos de pesquisa ou publicações na área de inovação e propriedade intelectual) 
comprovada em ambientes de inovação, como NITs, incubadoras, parques tecnológicos e/ou 
escritórios de advocacia com atuação em propriedade intelectual. A seleção poderá contar 
com cadastro de reserva. 

 

Perfil da Vaga – Qualificações e conhecimento  

i. Experiência anterior (desejável): Atividades que demandam conhecimento em 
gestão de NITs e comunicação para promover uma melhor integração entre atores de 
sistemas de inovação, como o planejamento e a organização de eventos e capacitações 
na área da inovação e da propriedade intelectual;  



 

ii. Conhecimentos de informática: Facilidade na utilização das principais ferramentas 
do Microsoft Office, principalmente Word, Power Point e Excel; habilidade com 
ferramentas de pesquisa;    

iii. 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  

Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT/UFV 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável – IPPDS, Sala 105 

Campus Universitário – UFV, Viçosa/MG - CEP: 36570-900. 

Contato: (31) 3612-2334 ou 98605-8710. 

No início, as atividades serão realizadas remotamente e, oportunamente, de forma 

semipresencial ou presencial. 

 

Remuneração 

Bolsa remunerada - BDCTI - IV   R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais). 

  

Vigência 

A bolsa tem duração de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por mais 11 meses. 

 

Inscrição 

Interessados enviar currículo até dia 27/10/2021 para:  coordenacao@redemineirapi.com 

Após a análise de currículo, os selecionados serão entrevistados no dia 01/11/2021, por meio 
de plataforma online a ser informada previamente.  

   

 Viçosa, 20 de outubro de 2021. 

 

 

 
Rodrigo Gava 

Coordenador Geral da RMPI 

Rede Mineira de Propriedade Intelectual 

Av. PH Rolfs, s/n, Edifício Arthur Bernardes, 1º andar, Sala NIT/UFV 

coordenacao@rmpi.com  

mailto:coordenacao@rmpi.com

