
 
 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTA N. 001/20 

A UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ- 
UNOCHAPECÓ                                                             
bolsista N. 001/2020                                                    
Técnico para profissional técnico especializado com nível superior, para atuar 
no desenvolvimento de projeto do Programa de Apoio à Consolidação de 
Núcleos de Inovação – Chamada Pública FAPESC N.                       
Inovação e Transferência Tecnológica – NITT da UNOCHAPECÓ. 

                     
 
1.1 O bolsista atuará junto ao NITT, com carga horária semanal de 30 horas. O 
projeto possui o objetivo de manter e consolidar o Núcleo de Inovação 
Tecnológica- NITT da Unochapecó, junto ao Centro de Inovação Chapecó e o 
Parque Científico e Tecnológico Chapecó@, para atuar na comunidade 
acadêmica, em conjunto com a Rede Catarinense de NITs, como facilitador na 
aproximação dos pesquisadores com as empresas da região e demais 
instituições e como agente motivador da transformação dos resultados 
científicos em inovação tecnológica.  
1.2 A bolsa ofertada é vinculada ao Edital de Chamada Pública FAPESC n. 
14/2019 - Programa de apoio à consolidação de Núcleos de Inovação 
Tecnológica de Instituições de Pesquisa Científica e Tecnológica no Estado de 
Santa Catarina. 
 
2. DO PROCESSO SELETIVO  
 
                                                       
                                                    
b) Segunda f                                                                  
aprovados na primeira fase. 
 
                                                         
a) Graduação em Direito; 
b) Conhecimento da legislação brasileira de Propriedade Intelectual; 
c) Participação em curso(s) de Propriedade Intelectual; 
 

3. CRONOGRAMA  

3.1 Os interessados em inscrever-se neste edital devem observar o seguinte 
cronograma de datas:  

Fases  Data  

                      30/01 a 03/02/2020  



 
                                                       
das entrevistas  

      /02/2020  

Entrevista presencial  05/02/2020  

                                               

 

                                                 

              as ofertadas  1 (uma)  

Valor da bolsa R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)  

                                                     

Local de desenvolvimento das 
atividades  

Núcleo de Inovação e Transferência 
Tecnológica da Unochapecó.  

 
                 
 
                                           exclusivamente pelo e-mail 
nitt_coordenacao@unochapeco.edu.br.                                    
                    – Edital No 001/20 –   me d ( )    d d   ( )”.  
5.2 Todos os                                                               
em PDF. 
                                                                
b)  Currículo lattes devidamente documentado (relativo aos últimos três anos);  
                                   u Registro Nacional do Estrangeiro;  
                                                  -CPF;  
                                
 

                       
 
                                                                         
sem que isso implique futu                                                
qualquer natureza.  
                                                      
                                                                 
                                                         esquisa e 
Inovação do Estado de Santa Catarina – FAPESC, Chamada Pública 
FAPESC N. 14/2019. 
                                                                 
                                                                             
dos recursos financeiros do projeto. 
                                                               
                                               , visto que  receberá a data e 
horário da entrevista bem como a classificação final no mesmo e-mail em 
que realizou a inscrição. 



 
                                                                       
Região de Chapecó - UNOCHAPECÓ;  
                                                                       -
mail: nitt_coordenacao@unochapeco.edu.br.  
 
 
CHAPECÓ-SC, 30 DE JANEIRO DE 2019. 
 

 
 


