
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UNB 

CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO – CDT 

CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADA Nº 08/2019 – CDT/UnB 

A Diretora do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília – CDT/UnB, 

no uso das suas atribuições, torna públicos o resultado preliminar da Chamada Pública supracitada (Anexo 

I), bem como a sua retificação, cujas alterações estão a seguir elencadas: 

1. No item 4, da Descrição das vagas, ONDE SE LÊ  

 

4. DESCRIÇÃO DAS VAGAS  

 

4.1. Pesquisador 1 - Redator de patentes na área de química: profissional com diploma de graduação 

em Química, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), 

com pós-graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu em química, propriedade intelectual ou áreas afins. 

Conhecimentos e habilidades necessárias: Pacote Office e Internet, Inglês intermediário ou avançado, boa 

comunicação e redação, responsabilidade e pró-atividade. Conhecimentos e habilidades desejáveis: 

Experiência anterior de atuação em Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT, Agências de Inovação e/ou 

Escritório de Transferência de Tecnologia. Publicações de capítulo de livros e/ou artigo em periódicos na 

área de propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação. Modalidade: Bolsa de pesquisa 

Desenvolvimento e Inovação (PD&I). Total de Vagas: 1. Enquadramento da bolsa: PD&I. Nível B. Valor 

da bolsa: R$ 4.000,00 (quatro mil reais).  

4.2. Pesquisador 2 - Redator de patentes na área de biologia: profissional com diploma de graduação 

em Biologia, Biotecnologia ou áreas afins, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEC), com especialização Lato Sensu ou Stricto Sensu em biologia, 

biotecnologia, propriedade intelectual ou áreas afins. Conhecimentos e habilidades necessárias: Pacote 

Office e Internet, Inglês intermediário ou avançado, boa comunicação e redação, responsabilidade e pró-

atividade. Conhecimentos e habilidades desejáveis: Experiência anterior de atuação em Núcleo de 

Inovação Tecnológica – NIT, Agências de Inovação e/ou Escritório de Transferência de Tecnologia. 

Publicações de capítulo de livros e/ou artigo em periódicos na área de propriedade intelectual, transferência 

de tecnologia e inovação. Trabalhos completos em Congressos, Simpósios ou outros eventos na área de 

propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação e outras produções técnicas ou correlatas. 

Modalidade: Bolsa de pesquisa Desenvolvimento e Inovação (PD&I) Total de Vagas: 2. Enquadramento 

da bolsa: PD&I. Nível B. Valor da bolsa: R$ 4.000,00 (quatro mil reais).  

4.3. Pesquisador 3 - Redator de patentes na área de engenharia: Profissional com diploma de graduação 

em Engenharia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação 

(MEC), com especialização em engenharia, propriedade intelectual ou áreas afins. Conhecimentos e 

habilidades necessárias: experiência anterior de atuação em Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT, 

Agências de Inovação e/ou Escritório de Transferência de Tecnologia. Pacote Office e Internet, Inglês 

intermediário ou avançado, boa comunicação e redação, responsabilidade e pró-atividade. Conhecimentos 

e habilidades desejáveis: Experiência anterior de atuação em Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT, 

Agências de Inovação e/ou Escritório de Transferência de Tecnologia. Publicações de capítulo de livros 

e/ou artigo em periódicos na área de propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação. 

Trabalhos completos em Congressos, Simpósios ou outros eventos na área de propriedade intelectual, 

transferência de tecnologia e inovação e outras produções técnicas ou correlatas. Modalidade: Bolsa de 

pesquisa Desenvolvimento e Inovação (PD&I). Total de Vagas: 1. Enquadramento da bolsa: PD&I. Nível 

B. Valor da bolsa: R$ 4.000,00 (quatro mil reais)  

4.4. Pesquisador 4 - Assistente de análise de tecnologias: Profissional com diploma de graduação em 

Contabilidade, Administração, Economia ou áreas afins, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Conhecimentos e habilidades necessárias: pacote Office 

e Internet, boa comunicação e redação, responsabilidade e pró-atividade. Conhecimentos e habilidades 

desejáveis: Inglês intermediário ou avançado. Publicações de capítulo de livros e/ou artigo em periódicos 

na área de propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação. Trabalhos completos em 

Congressos, Simpósios ou outros eventos na área de propriedade intelectual, transferência de tecnologia e 



inovação e outras produções técnicas ou correlatas. Modalidade: Bolsa de pesquisa Desenvolvimento e 

Inovação (PD&I). Total de Vagas: 2. Enquadramento da bolsa: PD&I. Nível C. Valor da bolsa: R$ 3.000,00 

(três mil reais).  

4.6. Pesquisador 6 - Auxiliar de incubadora de empresas: Profissional com segundo grau completo, 

cursando graduação em qualquer área de formação. Conhecimentos e habilidades necessárias: Pacote 

Office e Internet, boa comunicação e redação, responsabilidade e pró-atividade. Experiência de pelo menos 

um ano em incubadora de empresas de base tecnológica. Conhecimentos e habilidades desejáveis: Inglês 

intermediário ou avançado. Publicações de capítulo de livros e/ou artigo em periódicos na área de 

propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação. Trabalhos completos em Congressos, 

Simpósios ou outros eventos na área de propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação e 

outras produções técnicas ou correlatas. Modalidade: Bolsa de pesquisa Desenvolvimento e Inovação 

(PD&I). Total de Vagas: 1. Enquadramento da bolsa: Apoio Técnico PD&I. Nível C. Valor da bolsa: R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais).  

4.7. Pesquisador 7 - Assistente de suporte à inovação: Profissional com diploma de graduação em 

Designer e Comunicação Visual, Designer Gráfico e áreas afins, fornecido por instituição de ensino 

superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Conhecimentos e habilidades necessárias: 

Pacote Office e Internet, boa comunicação e redação, responsabilidade e pró-atividade. Experiência 

anterior em organização de eventos de inovação e rodas de negócios entre academia e empresas. 

Conhecimentos e habilidades desejáveis: Inglês básico ou intermediário. Modalidade: Bolsa de pesquisa 

Desenvolvimento e Inovação (PD&I). Total de Vagas: 1. Enquadramento da bolsa: PD&I. Nível C. Valor 

da bolsa: R$ R$ 3.000,00 (três mil reais).  

4.8. Pesquisador 8 - Assistente de suporte à inovação: Profissional com diploma de graduação em 

Secretariado Executivo e áreas afins, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEC). Conhecimentos e habilidades necessárias: Pacote Office e Internet, Inglês 

intermediário ou avançado, boa comunicação e redação, responsabilidade e pró-atividade. Experiência em 

organização de eventos de inovação e rodas de negócios entre academia e empresas. Conhecimentos e 

habilidades desejáveis: Inglês intermediário ou avançado. Experiência anterior no uso de software de apoio 

à aprendizagem (Moodle). Publicações de capítulo de livros e/ou artigo em periódicos na área de 

propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação. Trabalhos completos em Congressos, 

Simpósios ou outros eventos na área de propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação e 

outras produções técnicas ou correlatas. Modalidade: Bolsa de pesquisa Desenvolvimento e Inovação 

(PD&I). Total de Vagas: 1. Enquadramento da bolsa: PD&I. Nível C. Valor da bolsa: R$ 3.000,00 (três 

mil reais).  

4.9. Pesquisador 9 - Assistente de preparação de contratos: Profissional com diploma de graduação em 

Bacharel em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação 

(MEC). Conhecimentos e habilidades necessárias: Pacote Office e Internet, Inglês intermediário ou 

avançado, boa comunicação e redação, responsabilidade e pró-atividade. Conhecimentos e habilidades 

desejáveis: Experiência anterior na redação de contratos de incubação e de cessão onerosa para empresas 

de parque tecnológico. Publicações de capítulo de livros e/ou artigo em periódicos na área de propriedade 

intelectual, transferência de tecnologia e inovação. Trabalhos completos em Congressos, Simpósios ou 

outros eventos na área de propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação e outras produções 

técnicas ou correlatas. Modalidade: Bolsa de pesquisa Desenvolvimento e Inovação (PD&I). Total de 

Vagas: 2. Enquadramento da bolsa: PD&I. Nível C. Valor da bolsa: R$ 3.000,00 (três mil reais).  

4.10. Pesquisador 10 - Coordenação de propriedade intelectual e transferência de tecnologia: 

Profissional com diploma de graduação em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino 

superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Conhecimentos e habilidades necessárias: 

Experiência comprovada de pelo menos 3 anos de atuação em Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT, 

Agências de Inovação e/ou Escritório de Transferência de Tecnologia. Pacote Office e Internet, Inglês 

avançado comprovado por diploma, boa comunicação e redação, responsabilidade e pró-atividade. Cursos 

certificados na área de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia e Inovação. Exercício 

comprovado em cargo ou função de coordenação, chefia, orientação ou diretoria em atividades de 

propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação. Publicações de capítulo de livros e/ou 
artigo em periódicos na área de propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação. Trabalhos 

completos em Congressos, Simpósios ou outros eventos na área de propriedade intelectual, transferência 

de tecnologia e inovação e outras produções técnicas ou correlatas. Conhecimentos e habilidades 

desejáveis: Participação nos procedimentos de apropriação de propriedade intelectual na condição de 



gestor institucional ou membro da equipe de NIT ou escritórios especializados em PI. Coordenação ou 

organização de ciclo de palestras ou de estudos, congressos, encontros, jornadas, e outros eventos na área 

de propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação. Palestrante, conferencista, participante 

em mesa redonda na área de propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação. Atuação como 

gestor/coordenador em projetos de desenvolvimento tecnológico e inovação em empresas, governo ou 

academia ou outras organizações. Patentes concedidas no Brasil ou no exterior, na condição de inventor. 

Modalidade: Bolsa de pesquisa Desenvolvimento e Inovação (PD&I). Total de Vagas: 2. Enquadramento 

da bolsa: PD&I. Nível B. Valor da bolsa: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).  

4.11. Pesquisador 11 - Assistente de inovação em parques tecnológicos: Profissional com diploma de 

graduação em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEC). Conhecimentos e habilidades necessárias: Pacote Office e Internet, Inglês 

intermediário ou avançado; boa comunicação e redação, responsabilidade e pró-atividade. Experiência 

comprovada de pelo menos 2 anos de atuação em parque tecnológico, Agências de Inovação e/ou Escritório 

de Transferência de Tecnologia. Experiência em organização de eventos de inovação e rodas de negócios 

entre academia e empresas. Conhecimentos e habilidades desejáveis: Inglês intermediário ou avançado. 

Publicações de capítulo de livros e/ou artigo em periódicos na área de propriedade intelectual, transferência 

de tecnologia e inovação. Trabalhos completos em Congressos, Simpósios ou outros eventos na área de 

propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação e outras produções técnicas ou correlatas. 

Modalidade: Bolsa de pesquisa Desenvolvimento e Inovação (PD&I). Total de Vagas: 2. Enquadramento 

da bolsa: PD&I. Nível C. Valor da bolsa: R$ 3.000,00 (três mil reais).  

4.12. Pesquisador 12 - Analista de inovação em parques tecnológicos: Profissional com diploma de 

graduação em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEC), com especialização Lato Sensu na área de inovação tecnológica e/ou 

Mestrado concluído ou em andamento na área de inovação tecnológica. Conhecimentos e habilidades 

necessárias: Pacote Office e Internet, Inglês intermediário ou avançado; boa comunicação e redação, 

responsabilidade e pró-atividade. Experiência comprovada de pelo menos 2 anos de atuação em parque 

tecnológico, Agências de Inovação e/ou Escritório de Transferência de Tecnologia. Experiência em 

organização de eventos de inovação e rodas de negócios entre academia e empresas. Conhecimentos e 

habilidades desejáveis: Experiência em análise e estruturação em projetos de parceria em PD&I 

envolvendo empresas de base tecnológica e ambientes de inovação Inglês intermediário ou avançado. 

Publicações de capítulo de livros e/ou artigo em periódicos na área de propriedade intelectual, transferência 

de tecnologia e inovação. Trabalhos completos em Congressos, Simpósios ou outros eventos na área de 

propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação e outras produções técnicas ou correlatas. 

Modalidade: Bolsa de pesquisa Desenvolvimento e Inovação (PD&I). Total de Vagas: 1. Enquadramento 

da bolsa: PD&I. Nível B. Valor da bolsa: R$ 4.000,00 (quatro mil reais).  

4.13. Pesquisador 13 - Analista de serviços tecnológicos: Profissional com diploma de graduação em 

qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 

Educação (MEC), com especialização Lato Sensu e/ou mestrado concluído ou em andamento na área de 

inovação tecnológica. Conhecimentos e habilidades necessárias: Pacote Office e Internet, Inglês 

intermediário ou avançado; boa comunicação e redação, responsabilidade e pró-atividade. Experiência 

comprovada de pelo menos 2 anos de atuação em serviços tecnológicos. Conhecimentos e habilidades 

desejáveis: Inglês intermediário ou avançado. Publicações de capítulo de livros e/ou artigo em periódicos 

na área de propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação. Trabalhos completos em 

Congressos, Simpósios ou outros eventos na área de propriedade intelectual, transferência de tecnologia e 

inovação e outras produções técnicas ou correlatas. Modalidade: Bolsa de pesquisa Desenvolvimento e 

Inovação (PD&I). Total de Vagas: 1. Enquadramento da bolsa: PD&I. Nível B. Valor da bolsa: R$ 4.000,00 

(quatro mil reais).  

 

LEIA-SE: 

4. DESCRIÇÃO DAS VAGAS 

 

4.1. Pesquisador 1 - Redator de patentes na área de química: profissional com diploma de 

graduação em Química, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério 

da Educação (MEC), com pós-graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu em química, propriedade 

intelectual ou áreas afins. Conhecimentos e habilidades necessárias: Pacote Office e Internet, 



Inglês intermediário ou avançado, boa comunicação e redação, responsabilidade e pró-atividade. 

Conhecimentos e habilidades desejáveis: Experiência anterior de atuação em Núcleo de Inovação 

Tecnológica – NIT, Agências de Inovação e/ou Escritório de Transferência de Tecnologia. 

Publicações de capítulo de livros e/ou artigo em periódicos na área de propriedade intelectual, 

transferência de tecnologia e inovação. Modalidade: Bolsa de pesquisa Desenvolvimento e 

Inovação nível C. Total de Vagas: 1. Valor da bolsa: R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

 

4.2. Pesquisador 2 - Redator de patentes na área de biologia: profissional com diploma de 

graduação em Biologia, Biotecnologia ou áreas afins, fornecido por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), com especialização Lato Sensu ou Stricto Sensu 

em biologia, biotecnologia, propriedade intelectual ou áreas afins. Conhecimentos e habilidades 

necessárias:  Pacote Office e Internet, Inglês intermediário ou avançado, boa comunicação e 

redação, responsabilidade e pró-atividade.  Conhecimentos e habilidades desejáveis: Experiência 

anterior de atuação em Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT, Agências de Inovação e/ou 

Escritório de Transferência de Tecnologia. Publicações de capítulo de livros e/ou artigo em 

periódicos na área de propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação.  Trabalhos 
completos em Congressos, Simpósios ou outros eventos na área de propriedade intelectual, 

transferência de tecnologia e inovação e outras produções técnicas ou correlatas. Modalidade: 

Bolsa de pesquisa Desenvolvimento e Inovação Total de Vagas: 2. Valor da bolsa: R$ 4.000,00 

(quatro mil reais). 

4.3. Pesquisador 3 - Redator de patentes na área de engenharia: Profissional com diploma de 

graduação em Engenharia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEC), com especialização em engenharia, propriedade intelectual ou 

áreas afins. Conhecimentos e habilidades necessárias: experiência anterior de atuação em Núcleo 

de Inovação Tecnológica – NIT, Agências de Inovação e/ou Escritório de Transferência de 

Tecnologia. Pacote Office e Internet, Inglês intermediário ou avançado, boa comunicação e 

redação, responsabilidade e pró-atividade. Conhecimentos e habilidades desejáveis: Experiência 

anterior de atuação em Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT, Agências de Inovação e/ou 

Escritório de Transferência de Tecnologia. Publicações de capítulo de livros e/ou artigo em 

periódicos na área de propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação. Trabalhos 

completos em Congressos, Simpósios ou outros eventos na área de propriedade intelectual, 

transferência de tecnologia e inovação e outras produções técnicas ou correlatas. Modalidade: 

Bolsa de pesquisa Desenvolvimento e Inovação Total de Vagas: 1. Valor da bolsa: R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) 

4.4. Pesquisador 4 - Assistente de análise de tecnologias: Profissional com diploma de graduação 

em Contabilidade, Administração, Economia ou áreas afins, fornecido por instituição de ensino 

superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Conhecimentos e habilidades 

necessárias: pacote Office e Internet, boa comunicação e redação, responsabilidade e pró-

atividade. Conhecimentos e habilidades desejáveis: Inglês intermediário ou avançado. Publicações 

de capítulo de livros e/ou artigo em periódicos na área de propriedade intelectual, transferência de 
tecnologia e inovação. Trabalhos completos em Congressos, Simpósios ou outros eventos na área 

de propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação e outras produções técnicas ou 

correlatas. Modalidade: Bolsa de pesquisa Desenvolvimento e Inovação. Nível D. Total de Vagas: 

2. Valor da bolsa: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 

4.5.  
4.6. Pesquisador 6 - Assistente de incubadora de empresas: Profissional com diploma de graduação 

em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEC). Conhecimentos e habilidades necessárias: Pacote Office e 

Internet, boa comunicação e redação, responsabilidade e pró-atividade. Experiência de pelo menos 

um ano em gestão de incubadora de empresas de base tecnológica. Conhecimentos e habilidades 

desejáveis: Inglês intermediário ou avançado. Publicações de capítulo de livros e/ou artigo em 

periódicos na área de propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação. Trabalhos 

completos em Congressos, Simpósios ou outros eventos na área de propriedade intelectual, 

transferência de tecnologia e inovação e outras produções técnicas ou correlatas. Modalidade: 

Bolsa de pesquisa Desenvolvimento e Inovação. Nível D. Total de Vagas: 1. Valor da bolsa: R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 



4.7. Pesquisador 7 - Assistente de suporte à inovação: Profissional com diploma de graduação em 

Designer e Comunicação Visual, Designer Gráfico e áreas afins, fornecido por instituição de 

ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Conhecimentos e habilidades 

necessárias: Pacote Office e Internet, boa comunicação e redação, responsabilidade e pró-

atividade. Experiência anterior em organização de eventos de inovação e rodas de negócios entre 

academia e empresas. Conhecimentos e habilidades desejáveis: Inglês básico ou intermediário. 

Modalidade: Bolsa de pesquisa Desenvolvimento e Inovação, Nível D. Total de Vagas: 1. Valor 

da bolsa: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 

4.8. Pesquisador 8 - Assistente de suporte à inovação: Profissional com diploma de graduação em 

Secretariado Executivo e áreas afins, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEC). Conhecimentos e habilidades necessárias: Pacote Office e 

Internet, Inglês intermediário ou avançado, boa comunicação e redação, responsabilidade e pró-

atividade. Experiência em organização de eventos de inovação e rodas de negócios entre academia 

e empresas. Conhecimentos e habilidades desejáveis: Inglês intermediário ou avançado. 

Experiência anterior no uso de software de apoio à aprendizagem (Moodle). Publicações de 

capítulo de livros e/ou artigo em periódicos na área de propriedade intelectual, transferência de 
tecnologia e inovação. Trabalhos completos em Congressos, Simpósios ou outros eventos na área 

de propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação e outras produções técnicas ou 

correlatas. Modalidade: Bolsa de pesquisa Desenvolvimento e Inovação Nível D. Total de Vagas: 

1. Valor da bolsa: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 

4.9. Pesquisador 9 - Assistente de preparação de contratos: Profissional com diploma de graduação 

em Bacharel em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério 

da Educação (MEC). Conhecimentos e habilidades necessárias: Pacote Office e Internet, Inglês 

intermediário ou avançado, boa comunicação e redação, responsabilidade e pró-atividade. 

Conhecimentos e habilidades desejáveis: Experiência anterior na redação de contratos de 

incubação e de cessão onerosa para empresas de parque tecnológico. Publicações de capítulo de 

livros e/ou artigo em periódicos na área de propriedade intelectual, transferência de tecnologia e 

inovação. Trabalhos completos em Congressos, Simpósios ou outros eventos na área de 

propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação e outras produções técnicas ou 

correlatas. Modalidade: Bolsa de pesquisa Desenvolvimento e Inovação Nível D.  Total de Vagas: 

2. Valor da bolsa: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 

4.10. Pesquisador 10 - Coordenação de propriedade intelectual e transferência de 

tecnologia: Profissional com diploma de graduação em qualquer área de formação, fornecido por 

instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Conhecimentos e 

habilidades necessárias: Experiência comprovada de pelo menos 3 anos de atuação em Núcleo de 

Inovação Tecnológica – NIT, Agências de Inovação e/ou Escritório de Transferência de 

Tecnologia. Pacote Office e Internet, Inglês avançado comprovado por diploma, boa comunicação 

e redação, responsabilidade e pró-atividade. Cursos certificados na área de Propriedade Intelectual 

e Transferência de Tecnologia e Inovação. Exercício comprovado em cargo ou função de 

coordenação, chefia, orientação ou diretoria em atividades de propriedade intelectual, transferência 
de tecnologia e inovação. Publicações de capítulo de livros e/ou artigo em periódicos na área de 

propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação. Trabalhos completos em 

Congressos, Simpósios ou outros eventos na área de propriedade intelectual, transferência de 

tecnologia e inovação e outras produções técnicas ou correlatas. Conhecimentos e habilidades 

desejáveis: Participação nos procedimentos de apropriação de propriedade intelectual na condição 

de gestor institucional ou membro da equipe de NIT ou escritórios especializados em PI. 

Coordenação ou organização de ciclo de palestras ou de estudos, congressos, encontros, jornadas, 

e outros eventos na área de propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação. 

Palestrante, conferencista, participante em mesa redonda na área de propriedade intelectual, 

transferência de tecnologia e inovação. Atuação como gestor/coordenador em projetos de 

desenvolvimento tecnológico e inovação em empresas, governo ou academia ou outras 

organizações. Patentes concedidas no Brasil ou no exterior, na condição de inventor. Modalidade: 

Bolsa de pesquisa Desenvolvimento e Inovação Nível C. Total de Vagas: 2. Valor da bolsa: R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). 

4.11. Pesquisador 11 - Assistente de inovação em parques tecnológicos: Profissional com 

diploma de graduação em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior 



reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Conhecimentos e habilidades necessárias: 

Pacote Office e Internet, Inglês intermediário ou avançado; boa comunicação e redação, 

responsabilidade e pró-atividade. Experiência comprovada de pelo menos 2 anos de atuação em 

parque tecnológico, Agências de Inovação e/ou Escritório de Transferência de Tecnologia. 

Experiência em organização de eventos de inovação e rodas de negócios entre academia e 

empresas. Conhecimentos e habilidades desejáveis: Inglês intermediário ou avançado. Publicações 

de capítulo de livros e/ou artigo em periódicos na área de propriedade intelectual, transferência de 

tecnologia e inovação. Trabalhos completos em Congressos, Simpósios ou outros eventos na área 

de propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação e outras produções técnicas ou 

correlatas. Modalidade: Bolsa de pesquisa Desenvolvimento e Inovação Nível C Total de Vagas: 

2. Valor da bolsa: R$ 3.501,00 (três mil e quinhentos e um reais). 

4.12. Pesquisador 12 - Analista de inovação em parques tecnológicos: Profissional com 

diploma de graduação em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), com especialização Lato Sensu na área de 

inovação tecnológica e/ou Mestrado concluído ou em andamento na área de inovação tecnológica. 

Conhecimentos e habilidades necessárias: Pacote Office e Internet, Inglês intermediário ou 
avançado; boa comunicação e redação, responsabilidade e pró-atividade. Experiência comprovada 

de pelo menos 2 anos de atuação em parque tecnológico, Agências de Inovação e/ou Escritório de 

Transferência de Tecnologia. Experiência em organização de eventos de inovação e rodas de 

negócios entre academia e empresas. Conhecimentos e habilidades desejáveis: Experiência em 

análise e estruturação em projetos de parceria em PD&I envolvendo empresas de base tecnológica 

e ambientes de inovação Inglês intermediário ou avançado. Publicações de capítulo de livros e/ou 

artigo em periódicos na área de propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação. 

Trabalhos completos em Congressos, Simpósios ou outros eventos na área de propriedade 

intelectual, transferência de tecnologia e inovação e outras produções técnicas ou correlatas. 

Modalidade: Bolsa de pesquisa Desenvolvimento e Inovação. Nível C. Total de Vagas: 1. Valor 

da bolsa: R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

4.13. Pesquisador 13 - Analista de serviços tecnológicos: Profissional com diploma de 

graduação em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida 

pelo Ministério da Educação (MEC), com especialização Lato Sensu e/ou mestrado concluído ou 

em andamento na área de inovação tecnológica. Conhecimentos e habilidades necessárias:  Pacote 

Office e Internet, Inglês intermediário ou avançado; boa comunicação e redação, responsabilidade 

e pró-atividade. Experiência comprovada de pelo menos 2 anos de atuação em serviços 

tecnológicos. Conhecimentos e habilidades desejáveis: Inglês intermediário ou avançado. 

Publicações de capítulo de livros e/ou artigo em periódicos na área de propriedade intelectual, 

transferência de tecnologia e inovação. Trabalhos completos em Congressos, Simpósios ou outros 

eventos na área de propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação e outras 

produções técnicas ou correlatas. Modalidade: Bolsa de pesquisa Desenvolvimento e Inovação. 

Nível C. Total de Vagas: 1. Valor da bolsa: R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

 

No item 4.15. Descrição das Atividades, ONDE SE LÊ 

 

4.14. Descrição das atividades  

 
VAGA Categoria da bolsa Atividade de pesquisa a ser executada 

Pesquisador 1: redator de 

patentes na área de química 

 

PD&I. Nível C. 

Busca de anterioridade em bancos de patentes e elaboração 

de documentos técnicos de apropriação de propriedade 

intelectual. 

Pesquisador 2: redator de 

patentes na área de biologia 

 

PD&I. Nível C. 
Busca de anterioridade em bancos de patentes e elaboração 

de documentos técnicos de apropriação de propriedade 

intelectual. 

Pesquisador 3: redator de 

patentes na área de 

engenharia 

 

PD&I. Nível C. 
Busca de anterioridade em bancos de patentes e elaboração 

de documentos técnicos de apropriação de propriedade 

intelectual. 



Pesquisador 4: assistente de 

análise de tecnologias 

 

PD&I. Nível D. 

Prospecção em bancos de patentes e elaboração de 

documentos técnicos de avaliação de propriedade 

intelectual. 

 
Pesquisador 6: auxiliar de 

incubadora de empresas 

 
Apoio Técnico 

PD&I. Nível D. 

Auxílio às atividades de disseminação da cultura de 

empreendedorismo e inovação por meio do suporte às 

atividades do CDT/UnB relacionadas às empresas 

incubadas, bem como o auxílio na elaboração e lançamento 
de novos Editais de incubação. 

 

 

 
Pesquisador 7: assistente de 

suporte à inovação 

 

 

 

PD&I. Nível D. 

Atividades de disseminação da política de propriedade 

intelectual e transferência de tecnologia da UnB, tais como 

a elaboração de folders das tecnologias protegidas, 

divulgação das tecnologias disponíveis para 

comercialização e inserção das informações das tecnologias 

na Vitrine Tecnológica do CDT/UnB. Elaboração de 

materiais para prospecção de potenciais empresas e demais 

instituições para licenciamento das tecnologias protegidas 
pela UnB. 

 

Pesquisador 8: assistente de 

suporte à inovação 

 
PD&I. Nível D. 

Atividades de disseminação da cultura de gestão da 

propriedade intelectual e transferência de tecnologia por 

meio do suporte às disciplinas ministradas pelo CDT/UnB 
no âmbito do FROFNIT. 

Pesquisador 9: assistente de 

preparação de contratos 

 

PD&I. Nível C. 

Elaboração de documentos jurídicos, minutas de contratos 

e análises de processos de propriedade intelectual e 

transferência de tecnologia. 

 
 

Pesquisador 10: 

coordenação de PI e TT 

 

 
PD&I. Nível B. 

Controle de qualidade e supervisão das atividades de busca 

de anterioridade e prospecção em bancos de patentes; 

elaboração de documentos técnicos de apropriação de 

propriedade intelectual/transferência de tecnologia e 

elaboração de documentos técnicos de avaliação de 
propriedade intelectual/transferência de tecnologia. 

 

 
Pesquisador 11: assistente 

de inovação em parques 

tecnológicos 

 

 

 
PD&I. Nível C. 

Assistência às atividades de disseminação da inovação e 

estímulo às atividades de empreendedorismo, 

desenvolvimento de tecnologias e inovação, por meio do 

suporte a prospecção de potenciais empresas interessadas 

em atuar no PCTec da UnB, auxílio na promoção de eventos 

de empreendedorismo e inovação e auxílio e assistência ao 

CDT/UnB na participação de eventos externos relacionados 
à empreendedorismo e inovação. 

 

 

 

LEIA-SE: 

4.15. Descrição das atividades  

 
VAGA Categoria da 

bolsa 
Atividade de pesquisa a ser executada 

Pesquisador 1: redator de patentes na 

área de química 

 

PD&I. Nível 

B. 

Busca de anterioridade em bancos de patentes e 

elaboração 

de documentos técnicos de apropriação de propriedade 

intelectual. 

Pesquisador 2: redator de patentes na 

área de biologia 

 

PD&I. Nível 

B. 

Busca de anterioridade em bancos de patentes e 

elaboração de documentos técnicos de apropriação de 

propriedade intelectual. 

Pesquisador 3: redator de patentes na 

área de engenharia 

 

PD&I. Nível 

B. 

Busca de anterioridade em bancos de patentes e 

elaboração de documentos técnicos de apropriação de 

propriedade intelectual. 

Pesquisador 4: assistente de análise de 

tecnologias 

 

PD&I. Nível 

C. 

Prospecção em bancos de patentes e elaboração de 

documentos técnicos de avaliação de

 propriedade intelectual. 



 
Pesquisador 6: auxiliar de incubadora 

de empresas 

 
Apoio 

Técnico 

PD&I. Nível 

C. 

Auxílio às atividades de disseminação da cultura de 

empreendedorismo e inovação por meio do suporte às 

atividades do CDT/UnB relacionadas às empresas 

incubadas, bem como o auxílio na elaboração e 

lançamento 
de novos Editais de incubação. 

 

 

 
Pesquisador 7: assistente de suporte à 

inovação 

 

 

 

PD&I. Nível 

C. 

Atividades de disseminação da política de propriedade 

intelectual e transferência de tecnologia da UnB, tais 

como a elaboração de folders das tecnologias 

protegidas, divulgação das tecnologias disponíveis 

para comercialização e inserção das informações das 

tecnologias na Vitrine Tecnológica do CDT/UnB. 

Elaboração de materiais para prospecção de potenciais 

empresas e demais instituições para licenciamento das 

tecnologias protegidas 
pela UnB. 

 

Pesquisador 8: assistente de suporte à 

inovação 

 
PD&I. Nível 

C. 

Atividades de disseminação da cultura de gestão da 

propriedade intelectual e transferência de tecnologia 

por meio do suporte às disciplinas ministradas pelo 

CDT/UnB 
no âmbito do FROFNIT. 

Pesquisador 9: assistente de preparação 

de contratos 

 

PD&I. Nível 

C. 

Elaboração de documentos jurídicos, minutas de 

contratos e análises de processos de propriedade 

intelectual e transferência de tecnologia. 

 
 

Pesquisador 10: Coordenação de PI e 

TT 

 

 
PD&I. Nível 

B. 

Controle de qualidade e supervisão das atividades de 

busca de anterioridade e prospecção em bancos de 

patentes; elaboração de documentos técnicos de 

apropriação de propriedade intelectual/transferência 

de tecnologia e elaboração de documentos técnicos de 

avaliação de 
propriedade intelectual/transferência de tecnologia. 

 

 
Pesquisador 11: assistente de inovação 

em parques tecnológicos 

 

 

 
PD&I. Nível 

C. 

Assistência às atividades de disseminação da inovação 

e estímulo às atividades de empreendedorismo, 

desenvolvimento de tecnologias e inovação, por meio 

do suporte a prospecção de potenciais empresas 

interessadas em atuar no PCTec da UnB, auxílio na 

promoção de eventos de empreendedorismo e 

inovação e auxílio e assistência ao CDT/UnB na 

participação de eventos externos relacionados 
à empreendedorismo e inovação. 

 

 

 

Os demais itens e subitens da citada Chamada Pública permanecem inalterados.  

 

 

Brasília-DF, 14 de agosto de 2019. 

Prof. Dra. Marileusa Dosolina Chiarello 

Diretora do CDT 



ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise Curricular Entrevista Nota Final

Renata Rodrigues Sucupira 86 100 93

Thiago Lara Fernandes 50 78 64

Sarah Sampaio Py-Daniel 84 85 84,5

Márcia Cristina Oliveira da Rocha 64 72 68

Luiza Ianny de Lima 32 95 63,5

Melissa Silva Monteiro 82 41 61,5

César Augustus Fernandes da Silva 35 39 37

Amanda Abdallah Chaibub 27 Desclassificada na 1ª Etapa 27

Bruna Martins dos Santos 23 Desclassificada na 1ª Etapa 23

Luango Ahualli 20 Desclassificada na 1ª Etapa 20

Emilia Pinto Braga 12 Desclassificada na 1ª Etapa 12

Karine Brenda Barros Cordeiro 12 Desclassificada na 1ª Etapa 12

Reinaldo Rodrigues Pimentel 12 Desclassificado na 1ª Etapa 12

Adriana Andrade Ferreira 4 Desclassificada na 1ª Etapa 12

José Henrique Bezerra Cândido 0 Desclassificado na 1ª Etapa 12

Lincoln Pinheiro de Oliveira 74 100 87

Lorena Goncalves Brasil 69 56 62,5

Caio Muller Santos Ribeiro 74 27 50,5

Luango Ahualli 20 Desclassificado na 1ª Etapa 20

Fábio Oliveira Guimarães 0 Desclassificado na 1ª Etapa 0

Sady Sidney Fauth Junior 78 74 76

Willian Freitas Maciel Neves 40 64 52

Marcilene Barros Lima 99 ausente

Hudson Alves Macedo 8 Desclassificado na 1ª Etapa 8

Dalise Keila de Sousa Correa 0 Desclassificada na 1ª Etapa 0

Everton Lisboa de Araújo 0 Desclassificado na 1ª Etapa 0

Renata Rodrigues Sucupira 86 100 93

Tiago França de Oliveira Melo 86 98 92

Kerlla de Sousa Luz Oliveira 99 80 89,5

Levi dos Santos 91 75 83

Raphael Saigg Santos 58 100 79

Sady Sidney Fauth Junior 78 74 76

Rodrigo Vieira Bógea Soares 30 46 38

Fabrício Vieira Cavalcante 30 21 25,5

Marcilene Barros Lima 99 ausente

Narjara Bárbara Xavier Silva 91 ausente

Bruna Martins dos Santos 18 Desclassificada na 1ª Etapa 18

Miguel  Leo Salomon de Almeida Pereira 8 Desclassificada na 1ª Etapa 0

Josilene de Sousa Santos Fernandes 0 Desclassificada na 1ª Etapa 0

Letícia da Silva Batista de Azevedo 0 Desclassificada na 1ª Etapa 0

Victoria Cristina Gonçalves da Costa 0 Desclassificada na 1ª Etapa 0

Tiago Sant’Ana Nascimento 0 Desclassificado na 1ª Etapa 0

Roberto Cassemiro Alves 42 100 71

Wander Marcel Barros Chaves 40 94 67

Alberto José Miranda Vaz 0 Desclassificado na 1ª Etapa 0

Daniel Alves Tavares 0 Desclassificado na 1ª Etapa 0

Igor Outeiral da Silva 0 Desclassificado na 1ª Etapa 0

Tiago Monteiro de Souza 0 Desclassificado na 1ª Etapa 0

Pesquisador 5 - Assistente de empreendedorismo

CARGO

Pesquisador 6 - Auxiliar de incubadora de empresas

CARGO

Pesquisador 7 - Assistente de suporte à inovação

CARGO

Pesquisador 1 - Redator de patentes na área de química

Pesquisador 2 - Redator de patentes na área de biologia

CARGO

RESULTADO PROVISÓRIO DA CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADA Nº 08/2019 – CDT/UnB

CARGO

CARGO

Pesquisador 3 - Redator de patentes na área de engenharia

CARGO

Pesquisador 4 - Assistente de análise de tecnologias



 

 

 

 

  

Interposição de recursos conforme cronograma publicado em 13/08/2019.  

  

  

  

  

  

  

Sabrina Medeiros 50 100 75

Lorena Goncalves Brasil 69 56 62,5

Jitone Leônidas Soares 54 60 57

Ana Gabriela Meireles da Costa Val 0 Desclassificada na 1ª Etapa 0

Nayara da Silva Pereira 0 Desclassificada na 1ª Etapa 0

Ana Paula Vieira Lima 75 90 82,5

Raquel Santos Dias 65 80 72,5

Leonara Gonçalves 55 90 72,5

Levi dos Santos 65 75 70

Daniel Nunes 55 72 63,5

Helder Guimarães Fernandes 40 80 60

Gabriel Franklin Romualdo 25 Desclassificado na 1ª Etapa 25

Jean Carlos Ferreira de Moura Aguiar 20 Desclassificado na 1ª Etapa 20

Ana Paula Tavares 0 Desclassificada na 1ª Etapa 0

Kamila da Silva Lima 0 Desclassificada na 1ª Etapa 0

Larisse Araújo Lima 76 100 88

Lívia Pereira de Araújo 86 90 88

Amanda Veloso Mainel 80 71 75,5

Fabiana Lopes de Souza 70 74 72

Ana Paula Cordeiro Costa 40 90 65

David Antônio Soto Araya 30 ausente

Bruno César Goulart 76 100 88

Fabiana Lopes de Souza 70 100 85

Lorena Goncalves Brasil 69 56 62,5

Salvador Alves de Melo Júnior 58 90 74

Leonara Gonçalves 86 90 88

André Ribeiro 74 45 59,5

Flávio Pereira 56 90 73

Lorena Goncalves Brasil 40 56 48

Tiago França 40 85 62,5

Amanda Veloso Mainel 30 71 50,5

Marcilene Barros Lima 58 ausente

Fabiana Lopes de Souza 20 Desclassificada na 1ª Etapa 20

Eduardo Henrique da Silva 0 Desclassificado na 1ª Etapa 0

Luana Bianca Silva Dantas 50 90 70

Mateus Ribeiro dos Anjos 70 57 63,5

Antonio Henrique Torres Bispo 50 66 58

Rafael Azevedo Lima 50 36 43

Osvaldo Araujo Pena 0 Desclassificado na 1ª Etapa 0

Renan Chaves 0 Desclassificado na 1ª Etapa 0

Rildo dos Santos Sousa 0 Desclassificado na 1ª Etapa 0

Yann Boris Onesime Amoussou 0 Desclassificado na 1ª Etapa 0

Tiago Sant’Ana Nascimento 0 Desclassificado na 1ª Etapa 0

Candidatos que não informaram o cargo a que concorreram

Candidatos que não informaram o cargo a que concorreram

Leonardo Almeida

Paulo César Gomes Franco

CARGO

Pesquisador 13 - Analista de serviços tecnológicos

CARGO

CARGO

CARGO

CARGO

CARGO

Pesquisador 14: Auxiliar de serviços tecnológicos

Pesquisador 8 - Assistente de suporte à inovação

Pesquisador 9 - Assistente de preparação de contratos

Pesquisador 10 - Coordenação de propriedade intelectual e transferência de tecnologia

Pesquisador 11 - Assistente de inovação em parques tecnológicos

Pesquisador 12 - Analista de inovação em parques tecnológicos

CARGO
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