Processo Seletivo Simplificado nº 20/2018
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

1. PERFIL DA BOLSA


Perfil acadêmico: Mestrado concluído em Biologia.



Carga horária: 40 horas semanais.

 Competências necessárias: Boa comunicação e interação; Boa redação; Interesse sobre inovação; Pró atividade; Facilidade de trabalho em equipe;
Responsabilidade; Conhecimentos em Propriedade Intelectual.

2. PRINCIPAIS ATIVIDADES
 Apoio aos Projetos de Pesquisa em Propriedade Intelectual, com relação a:
 Orientar os professores a respeito da política de Propriedade Intelectual da Universidade e os trâmites dos processos de proteção;
 Avaliar a maturidade tecnológica e a prontidão dos desenvolvimentos no âmbito da Fundação Universidade de Brasília (FUB) e dos parceiros;
 Realizar busca de anterioridade de patentes, marcas e os respectivos relatórios;
 Elaborar redação de patente em conjunto com os inventores/pesquisadores;

 Revisar redações de patente elaboradas pela área e pelos parceiros;
 Realizar a proteção de patentes, marcas, programas de computador e desenho industrial;
 Gerenciar os processos de pedidos de patente e de registros;
 Realizar proteção de cultivares, bem como cumprimento de diligências e exigências;
 Orientar acerca das respostas às exigências emitidas pelo órgão gestor responsável;
 Apoiar os professores detentores de ativos intangíveis na regularização da pesquisa em relação ao Acesso ao Patrimônio Genético e Conhecimento
Tradicional Associado e orientar sobre a utilização da Plataforma do CGEN;
 Realizar o depósito internacional de tecnologias e avaliar tecnologias depositadas no exterior;
 Disseminar a cultura de propriedade intelectual no âmbito da comunidade acadêmica, por meio de cursos, eventos e publicações;
 Suporte a relações institucionais relacionadas a Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologias;
 Apoiar a Área de Negócios nas questões associadas a Propriedade Intelectual e parceiros;
 Colaborar com a Área Financeira do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (CDT) para providenciar o pagamento das taxas da FUB, junto
ao INPI.

3. ESPECIFICAÇÕES DA VAGA
 Nº de Vagas: 01 vaga
Enviar currículo para o endereço curriculo@cdt.unb.br até o dia 13/11/18, especificando no assunto do e-mail: Seleção CDT nº 20/2018. A contratação da
presente chamada será efetuada mediante processo seletivo simplificado (análise de currículo e entrevista). É exigido dos profissionais 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) 3107-4111 ou pelo email
mencionado.

