
 

Processo Seletivo Simplificado nº 17/2018 

 

 O Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília, CONVIDA interessados a apresentarem seus currículos 
para participação em processo seletivo simplificado, a fim de desenvolver atividades em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação.   
 

Local: Prédio do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - CDT/UnB (próximo ao CEBRASPE)  
Campus Universitário Darcy Ribeiro – Universidade de Brasília - UnB  

 
 
 

PERFIL DA BOLSA 

 Perfil acadêmico: Graduados, Mestrandos ou Doutorandos no curso de Direito.  
 Carga horária: 40 horas semanais.  
 Competências necessárias: Boa comunicação e interação; Interesse sobre inovação; Pró atividade; Facilidade de trabalho em equipe; 

Responsabilidade; Pacote Office e Internet; Domínio da escrita formal; Experiência com análise jurídica e pareceres. 

 

 
PRINCIPAIS ATIVIDADES  
 

 Apoio aos Projetos de Pesquisa com relação ao estudo de pareceres diversos e à justificativa dos atos administrativos praticados; Análise de 

Instrumentos Jurídicos para formalização de Projetos de Inovação Tecnológica; Elaboração de Instrumento Jurídico Projetos; Participação em reuniões 

relativas à negociações de Projetos de Inovação Tecnológica; Estudo/Pesquisa de casos específicos; Justificativas Processuais; Triagem documental; 

Acompanhar andamento processual; Elaboração de resposta técnica em casos específicos; Elaboração de relatório de pendências processuais 

relacionadas aos Projetos; Orientação quanto à aplicabilidade de normas no âmbito de Projetos de Pesquisa; Analisar processos que envolvam Direito 

de Propriedade Intelectual; Análise documental e apoio à serviços tecnológicos; Análise de instrumentos relativos a aquisição de bens e serviços para 

Projetos; Análise documental e apoio ao Programa Multincubadora do CDT; Análise documental e apoio ao Programa Empresa Junior; Analisar 

processos que envolvam Transferência de Tecnologia.  

 

 



 

 

ESPECIFICAÇÕES 

 Nº de Vagas: 01 vaga 

 

Enviar currículo para o endereço curriculo@cdt.unb.br até o dia 24/10/18, especificando no assunto do e-mail: Seleção CDT nº 17/2018. A contratação da 

presente chamada será efetuada mediante processo seletivo simplificado (análise de currículo e entrevista). É exigido dos profissionais a experiência 

conforme o perfil descrito no presente processo. Os currículos enviados após a data limite não serão considerados. Os currículos que não forem selecionados 

para o referido processo seletivo serão armazenados na base de dados do CDT. Demais dúvidas podem ser esclarecidas através do telefone: (61) 3107-4118 

ou pelo email mencionado.  

mailto:curriculo@cdt.unb.br

