
                                                                                                         
 

Seleção de BOLSISTA para atuar na Agência de Inovação 

e Empreendedorismo da UNIFAL-MG 

A Agência de Inovação e Empreendedorismo da Universidade Federal de Alfenas – I9/UNIFAL-MG, comunica 

a abertura de processo de seleção de bolsista para atuar no Campus da UNIFAL-MG em Poços de Caldas. 

Órgão Financiador, Tipo de bolsa, vaga, remuneração e local de trabalho:  

Órgão 

Financiador 

Vaga Tipo Valor mensal Local de trabalho 

FAPEMIG 1 BGCT-III R$ 1.521,30 Escritório da Agência no 

Campus Poços de Caldas 

 

Requisitos mínimos:  

- Disponibilidade para trabalhar 40 horas semanais;  

- Interesse em atuar no contexto da Gestão da Propriedade Intelectual, Transferência de Tecnologia, Inovação e 

Empreendedorismo;  

- Disponibilidade para viagens frequentes; 

- Diploma, devidamente registrado, de graduação de nível superior em Direito ou Administração fornecido 

por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).  

Descrição das atividades: Auxiliar na gestão da Agência, dando suporte ao desenvolvimento das atividades da 

I9/UNIFAL-MG; apoiar e desenvolver atividades de estímulo à proteção das criações, à transferência de 

tecnologia e à inovação na Universidade; apoiar as atividades de atendimento à comunidade acadêmica e aos 

inventores independentes; auxiliar na organização, sistematização, orientação, acompanhamento e execução dos 

trâmites previstos nas legislações sobre propriedade intelectual, envolvendo depósitos, registros dos direitos 

relativos à propriedade intelectual, contratos de transferência de tecnologia e licenciamentos; auxiliar nas 

questões envolvendo valoração de tecnologia e prospecção tecnológica das criações protegidas; auxiliar na 

organização de eventos; dar continuidade nas ações de empreendedorismo na Universidade.  

Aptidões e conhecimentos: capacidade de síntese e desenvolvimento; capacidade para prevenir e adaptar-se a 

novas situações; pró-atividade; visão estratégica; boa redação; fluência verbal; caráter responsável e discreto; 

dinâmico; capacidade de perceber o global; capacidade de trabalhar em equipe; capacidade de organização. 

Conhecimentos de informática: Facilidade na utilização das principais ferramentas do Microsoft Office, 

principalmente Word, Power Point e Excel; habilidade com ferramentas de pesquisas. 

Os interessados deverão enviar currículo até o dia 31 de março de 2017 para o e-mail inovação@unifal-

mg.edu.br 

Sobre o processo: Após análise dos currículos, serão selecionados candidatos para a realização de entrevista, 

dentre os quais, será selecionado o bolsista.  

Maiores informações pelo telefone: (35) 3701-9524.  
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