
 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UnB  
CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO - CDT  

CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADA Nº 11/2019 - CDT/UnB 
 

O Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília - CDT/UnB 

CONVIDA estudantes interessados a apresentarem seus currículos nos termos estabelecidos 

nesta Chamada Pública, na modalidade Bolsa de Estudos, a fim de desenvolver atividades de 

apoio em Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação.   

1. OBJETO  

A presente Chamada Pública alinha-se no âmbito do Centro de Apoio ao Desenvolvimento 

Tecnológico (CDT) da Universidade de Brasília com as atividades de apoio ao 

empreendedorismo, inovação e tecnologia e a integração entre a universidade, empresa e 

sociedade em geral, fortalecendo o crescimento econômico e social. A base de atuação do CDT 

está na transferência do conhecimento gerado no meio acadêmico, visando estabelecer um 

canal de comunicação e troca com a comunidade interna e externa, objetivando a 

implementação de propostas inovadoras.  

Além disso, a presente chamada baseia-se na Lei de inovação (Lei n° 10.973/2004) que, no seu 

art. 21-A, possibilita às ICT’s públicas a concessão de bolsas de estímulo à inovação destinadas 

à formação e à capacitação de recursos humanos e à agregação de especialistas. Essa previsão, 

acrescentada pela Lei nº 13.243/2016, vislumbra permitir aos NIT’s a estruturação de seus 

recursos humanos para realizar as ações e as atividades de extensão tecnológica, proteção da 

propriedade intelectual e transferência de tecnologia e competências empreendedoras.  

2. DESCRIÇÃO DAS VAGAS 

DESCRIÇÃO DAS VAGAS PERFIL DESEJADO 

 

Modalidade: Bolsa de estudo (graduação em 

andamento) 

Obs: é necessária previsão de formatura 

superior a 6 meses 

Total de vagas: 2 

Carga horária: 20 horas semanais 

Valor da bolsa: R$ 800,00 

Período da bolsa: 5 meses (possibilidade de 

renovação) 

 

 1 vaga: Estudantes dos cursos de Agronomia, 

Gestão Ambiental, Biotecnologia e áreas afins. 

 

Conhecimentos e habilidades necessárias: Pacote Office e 

Internet; boa comunicação e redação; responsabilidade; 

pró atividade; facilidade de trabalho em equipe; inglês nível 

médio ou avançado; conhecimentos em pesquisa em bases 

de dados científicas. 

 

Descrição das atividades a serem desempenhadas: 

Atividades relacionadas a produção de documentos 

técnicos (Respostas Técnicas, Atendimentos Referenciais e 

Dossiês Técnicos) relativos ao escopo de atuação do projeto 

Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas - SBRT. 

 



 

 1 vaga: Estudante do curso de biblioteconomia.  

 

Conhecimentos e habilidades necessárias: Pacote Office e 

Internet; boa comunicação e redação; responsabilidade; 

pró atividade; facilidade de trabalho em equipe; inglês nível 

médio ou avançado; conhecimentos em pesquisa em bases 

de dados científicas. 

 

Descrição das atividades a serem desempenhadas: 

Atividades relacionadas a produção de documentos 

técnicos (Respostas Técnicas, Atendimentos Referenciais e 

Dossiês Técnicos) relativos ao escopo de atuação do projeto 

Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas - SBRT. 

 

 

Modalidade: Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação (PD&I) - Nível C 

Total de vagas: 1 

Carga horária: 40 horas semanais 

Valor da bolsa: R$ 3.501,00 

Período da bolsa: 5 meses (possibilidade de 

renovação) 

 

 1 vaga: Profissionais graduados em secretariado 

executivo e áreas afins, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 

Educação (MEC). 

 

Conhecimentos e habilidades necessárias: Profissional 

com qualificação e experiência de pelo menos 2 anos em 

projetos de PD&I. Pacote Office e Internet; boa 

comunicação e redação; responsabilidade; pró atividade e 

facilidade de trabalho em equipe.  

 

Descrição das atividades a serem desempenhadas: 

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 PROFNIT. 

 

 

3. INSCRIÇÕES  

O candidato interessado deve enviar seu Currículo para o endereço eletrônico sbrt@cdt.unb.br, 

no período de 20 a 25 de setembro de 2019, indicando no assunto da mensagem: Chamada 

Pública nº 11/2019 - CDT/UnB. Os currículos enviados após a data estipulada ou que não 

atendam aos requisitos descritos no item 2 não serão apreciados pela comissão de seleção. 

4. PROCESSO SELETIVO  
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As contratações da presente Chamada Pública serão efetuadas mediante processo seletivo 

simplificado (análise de currículo e entrevista) sendo exigida dos candidatos a comprovação da 

habilitação profissional e da capacidade técnica ou científica compatível com as atividades a 

serem executadas, se for o caso.  

A análise dos currículos atenderá os critérios estabelecidos no item 2 desta chamada. Os 

currículos que não atenderem aos requisitos descritos não serão apreciados para seleção. A 

entrevista será realizada de forma individual com o intuito de levantar conhecimentos, 

habilidades e competências demandadas para o exercício das atividades. Será considerado 

desistente o candidato que não comparecer à entrevista na data e horário marcados. 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS  

O início das atividades está previsto para o dia 01/10/2019. Os candidatos que não forem 

selecionados para a presente Chamada Pública terão seus currículos armazenados na base de 

dados do CDT/UnB. Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo desta 

chamada poderão ser obtidos por meio do telefone 3107-4111 ou por meio do endereço 

eletrônico sbrt@cdt.unb.br. Reserva-se ao CDT/UnB o direito de resolver os casos omissos e as 

situações não previstas na presente Chamada. 
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