
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 pública a seguinte retificação à Chamada Pública 

supracitada, cujas alterações estão a seguir elencadas: 

 

1. No item 3, das Inscrições, ONDE SE LÊ: 

 
Cronograma 

Inscrições 29 de julho a 04 de agosto de 2019 

Avaliação curricular 05 a 07 de agosto de 2019 

Entrevistas 09, 12 e 13 de agosto de 2019 

Divulgação do resultado preliminar 14 de agosto de 2019 

Prazo para recursos 14 e 15 de agosto de 2019 

Divulgação do resultado final 16 de agosto de 2019 

Início das atividades 19 de agosto de 2019 

 

LEIA-SE: 

Cronograma 

Inscrições 29 de julho a 04 de agosto de 2019 

Avaliação curricular 05 a 07 de agosto de 2019 

Entrevistas 09, 12 e 13 de agosto de 2019 

Divulgação do resultado preliminar 14 de agosto de 2019 

Prazo para recursos 14 a 16 de agosto de 2019 

Divulgação do resultado final 22 de agosto de 2019 

Início das atividades 02 de setembro de 2019 

 

No item 4.15. Descrição das Atividades, ONDE SE LÊ 

 
4.1. 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. 
 

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 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. 
 

 

Os demais itens e subitens, bem como suas retificações, da citada Chamada Pública permanecem 

inalterados.  

 

 

Brasília-DF, 15 de agosto de 2019. 

Prof. Dra. Marileusa Dosolina Chiarello 

Diretora do CDT 
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