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RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 001/2023/DPI / NITCDT / CEDES
CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS + CR 

 

O Núcleo de Inovação Tecnológica da Universidade de Brasília (NITCDT/UnB), torna
pública a retificação desta chamada simplificada destinada ao preenchimento de
vagas de Bolsas de Pesquisa e de Estimulo à Inovação, incluindo cadastro de reserva,
conforme abaixo descriminado:
 
ONDE SE LÊ:
3. DA DESCRIÇÃO DOS PERFIS E DO NÚMERO DE VAGAS
3.1. O presente edital visa o preenchimento de 05 (seis) vagas e formação de
cadastro de reserva distribuídas nas seguintes modalidades de bolsa:
3.1.1. Pesquisador 01 – Coordenador de Gestão e Planejamento do Programa
Multincubadora de Empresas
Titulação mínima obrigatória: diploma de graduação em qualquer área de formação,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação
(MEC) e, diploma de especialização lato sensu.
(...)
3.1.2. Pesquisador 02 – Coordenador de desenvolvimento de tecnologias sociais e de
impacto
Titulação mínima obrigatória: diploma de graduação em qualquer área do
conhecimento, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação (MEC) e, estar cursando ou ter cursado especialização lato
sensu.
(...)
LEIA - SE:
3. DA DESCRIÇÃO DOS PERFIS E DO NÚMERO DE VAGAS
3.1. O presente edital visa o preenchimento de 05 (cinco) vagas e formação de
cadastro de reserva distribuídas nas seguintes modalidades de bolsa:
3.1.1. Pesquisador 01 – Coordenador de Gestão e Planejamento do Programa
Multincubadora de Empresas
Titulação mínima obrigatória: diploma de graduação em qualquer área de formação,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação
(MEC) e, certificado ou diploma de especialização lato sensu.
(...)
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3.1.2. Pesquisador 02 – Coordenador de desenvolvimento de tecnologias sociais e de
impacto
Titulação mínima obrigatória: diploma de graduação em qualquer área do
conhecimento, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação (MEC) e, certificado ou diploma de especialização lato
sensu.
(...)
 
ONDE SE LÊ:
5. DA SELEÇÃO
(...)
5.6. A entrevista será realizada, de forma presencial, com o intuito de levantar
conhecimentos, habilidades e competências demandadas para o exercício das
atividades, conforme os critérios definidos no item 6.8.
(...)
LEIA - SE:
5. DA SELEÇÃO
(...)
5.6. A entrevista será realizada no formato virtual, por meio da plataforma
Teams, com link a ser disponibilizado ao candidato(a) via e-mail. A
entrevista tem o intuito de levantar os conhecimentos, as habilidades e as
competências necessárias para o exercício das atividades, conforme os critérios
definidos no item 6.8 desta chamada.
(...)
 
ONDE SE LÊ:
6. DA AVALIAÇÃO
6.1. A avaliação dos(as) candidatos(as) classificados(as), será conduzida por uma
Comissão de Seleção composta por 2 (dois) membros titulares do ambiente de
inovação da UnB, 1 (um) suplente e um servidor técnico administrativo, convidados
externos para participação da banca de entrevistas para avaliação dos(as)
candidato(as) por área temática do perfil da vaga, e será presidida por um docente
da UnB.
(...)
LEIA - SE:
6. DA AVALIAÇÃO
6.1. A avaliação dos(as) candidatos(as) classificados(as), será conduzida por uma
Comissão de Seleção composta por ao menos 01 (um) membro titular do
ambiente de inovação da UnB, 01 (um) um servidor técnico administrativo
da UnB e, convidados externos a serem definidos para cada banca de
acordo com os perfis das vagas, para compor a banca de entrevistas que
avaliará os(as) candidato(as) e, será presidida por um(a) docente da UnB.
(...)
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Uma vez que modificações importantes foram realizadas, recomenda-se aos
interessados a leitura, na íntegra, do Edital consolidado com as retificações. O
NITCDT buscou sanear a íntegra do edital antes do início da data de inscrição do
processo seletivo, para que os interessados possuam o completo conhecimento dos
termos e condições de participação. Não há alterações no cronograma de execução
do processo seletivo.

 
Frederico Ramaiana Carreno Ribeiro

Diretor Substituto do DPI / NITCDT

Documento assinado eletronicamente por Frederico Ramaiana Carreno
Ribeiro, Diretor(a) Substituto(a) do Centro de Apoio ao
Desenvolvimento Tecnológico, em 05/01/2023, às 10:11, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da
Universidade de Brasília.
Documento assinado eletronicamente por Maria Emilia Machado Telles
Walter, Decano(a) de Pesquisa e Inovação, em 06/01/2023, às 11:29,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria
0003/2016 da Universidade de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 9160905 e o código CRC 77A2CB67.

Referência: Processo nº 23106.150525/2022-26 SEI nº 9160905
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