
  

 

 

EDITAL AGIT N° 04/2022 - SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA ATUAR JUNTO A AGÊNCIA DE 

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - AGIT 

 

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU, por intermédio da Agência de 

Inovação Tecnológica - AGIT, torna público o lançamento do presente Edital para seleção de 

bolsistas, em conformidade com os critérios da Chamada Pública FAPESC nº 27/2022 - 

PROGRAMA DE APOIO À CONSOLIDAÇÃO DE NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DE 

INSTITUIÇÕES DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA NO ESTADO DE SANTA 

CATARINA – IIª Edição.  

 

1. OBJETIVO 

1.1 Selecionar bolsista para atuar na Agência de Inovação Tecnológica (AGIT), em atividades 

correlatas ao plano de trabalho apresentado na Chamada Pública FAPESC nº 27/2022 para 

estruturação de Núcleos de Inovação Tecnológica e da Rede de Núcleos de Inovação do Estado 

de Santa Catarina – 2a Edição. 

 

2. ATIVIDADES  

2.1 A atuação do bolsista se dará nas atividades descritas abaixo: 

Atividade 1 – Realizar treinamento interno sobre noções básicas sobre Propriedade Intelectual 

Atividade 2 – Realizar treinamento interno sobre busca de anterioridade em bases tradicionais 

Atividade 3 – Realizar buscas de anterioridade 

Atividade 4 – Auxiliar na elaboração de redação de pedidos de patente 

Atividade 5 – Auxiliar as atividades organizativas da AGIT 

Atividade 6 – Apoio na realização das Feiras de Inovação 

Atividade 7 – Realização de atividades formativas e de difusão da Cultura da Propriedade Intelectual 

Atividade 8 – Identificar potenciais parcerias para a qualificação de pesquisas e ativos de PI 

Atividade 9 – Auxiliar a AGIT nas ações de atuação em rede dos NITS  

Atividade 10 – Apoiar as ações de empreendedorismo universitário inovador 

 

3. MODALIDADES 

3.1 Bolsa SET-G sendo: 

• 1 (uma) bolsa de produtividade em desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora para 

auxiliar em atividades de prospecção, análise e transferência de tecnologia, com bolsista 

vinculado a um programa de pós-graduação em Engenharia da FURB e dedicação de 30 



  

 

(trinta) horas semanais, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais por 

até 23 meses. 

 

4. INSCRIÇÕES 

4.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente através do e-mail agit@furb.br, no período de 

19/12/2022, até as 17h:00min do dia 16/01/2023. Os candidatos deverão ter Currículo Lattes 

cadastrado no CNPq (http://lattes.cnpq.br/) e enviar por e-mail juntamente com o formulário de 

inscrição (Anexo I). 

 

5. SELEÇÃO 

5.1 A seleção será por análise do currículo e por entrevista a ser realizada no dia 17/01/2022 às 

14:00 na sala da Agência de Inovação Tecnológica no Centro de Inovação Blumenau. 

 

5.2 As entrevistas serão realizadas por ordem de recebimento das inscrições. 

 

5.3 Os resultados serão divulgados até o dia 18/01/2023, na página www.furb.br/editais/pesquisa. 

 

6. CRONOGRAMA 

6.1 O processo seletivo ocorrerá conforme o seguinte cronograma: 

Data Evento 

19/12/2022 até as 

17h:00min do dia 

16/01/2022 

Inscrições pelo e-mail agit@furb.br 

17/01/2023 
Entrevista com os candidatos na sala da AGIT, no Centro de 

Inovação Blumenau, sala 102. 

18/12/2019 
Divulgação dos resultados na página 

www.furb.br/editais/pesquisa 

 

 

7. RECURSOS DISPONÍVEIS PARA AS BOLSAS 

7.1 As bolsas serão custeadas com os recursos financeiros do projeto aprovado no EDITAL DE 

CHAMADA PÚBLICA FAPESC Nº 27/2022, com Termo de Outorga 2022TR002035 intitulado 

“AGIT: da invenção ao ambiente dos negócios – Fase II”. 

 

8. REQUISITOS APÓS A SELEÇÃO 

8.1 Após a divulgação do resultado, a concessão da bolsa será formalizada mediante os seguintes 

requisitos: 

• Assinatura do termo de compromisso e plano de trabalho; 

• Termo de disponibilidade de carga horária; 

• Possuir conta no Banco do Brasil. 
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9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.1 Os casos omissos serão resolvidos pela Agência de Inovação tecnológica. 

 

9.2 Esclarecimentos e informações adicionais podem ser obtidos junto à AGIT pelo telefone (47) 

3321-0605 ou pelo e-mail agit@furb.br. 

 

 

Blumenau, 15 de dezembro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Vinicyus Rodolfo Wiggers 

Coordenador da Agência de Inovação Tecnológica  

mailto:agit@furb.br


  

 

 

EDITAL AGIT N° 04/2022 - SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA ATUAR JUNTO A AGÊNCIA DE 

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA – AGIT 

 

ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

Nome: _______________________________________________________________________ 

CPF:   _______________________________________________________________________ 

RG:     _______________________________________________________________________ 

 

Declaro atender todas as exigências do edital e apresento meu interesse com as seguintes 

justificativas: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Blumenau, __  de ____________ de 202_ 

 

 

 

 

 

Assinatura do candidato 
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