
                                                                                                                                 
 

SELEÇÃO DE CANDIDATO A BOLSAS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DA FAPESB 

1. OBJETIVOS 

O presente edital tem como objetivo recrutar profissionais para atuar no Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT da 

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, no apoio à execução das ações do projeto “INOVA + BAHIANA: 

Fortalecimento do Sistema Local de Inovação em saúde”, aprovado através do Edital 018/2014 de Apoio a Sistemas 

Locais de Inovação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia. 

2. VAGAS 

 

MODALIDADE 
 

VIGÊNCIA QUANTIDADE PRÉ-REQUISITOS 
VALOR E 
CARGA 

HORÁRIA 

Inovação 
Tecnológica  

ITEC – 3 
(Fapesb) 

 
 
 
 
 

22 meses 01 

 Profissional com título de especialista ou nível 
superior completo há, pelo menos, dois anos e, no 
mínimo, dois anos de experiência profissional na 
área de inovação; 

 Não possuir vínculo empregatício; 

 Conhecimento de informática (word, excel, power 
point); 

 Desenvoltura para falar em público; 

 Boa redação; 

 Boa relação interpessoal. 

 Inglês intermediário. 

R$1.800,00 
 

Carga horária: 
40 h/semanais 

Iniciação 
Tecnológica 

IT – 1 
(Fapesb) 

 
 
 

22 meses 01 

 Estudante de graduação a partir do 3º semestre; 

 Não possuir vínculo empregatício; 

 Conhecimento intermediário de informática 
(word, excel, power point); 

 Desenvoltura para falar em público; 

 Boa redação; 
Boa relação interpessoal. 

R$400,00 
 

Carga horária: 
20 h/semanais 

 

3. DOS PERFIS DESEJADOS: 

BOLSA ITEC-3: Profissional com nível superior completo e conhecimento intermediário em propriedade intelectual 

e/ou transferência de tecnologia. As atribuições a serem realizadas pelo bolsista serão: implantar boas práticas de 

gestão no âmbito do NIT da EBMSP; realizar atendimento ao público interno (EBMSP) e externo (inventores 

independentes) e apoiar o NIT-EBMSP na realização de ações de capacitação e disseminação da cultura de propriedade 

intelectual e empreendedorismo. 

BOLSA IT-1: Estudante de graduação preferencialmente dos cursos de Biologia, Farmácia, Veterinária, Biomedicina, 

Biotecnologia, Enfermagem ou outras áreas afins. As atribuições a serem realizadas pelo bolsista serão: apoio nas 

rotinas administrativas dos setores que compõem o Sistema Local de Inovação da EBMSP; apoiar a realização e 

divulgação das ações de capacitação e disseminação da cultura de propriedade intelectual e empreendedorismo. Além 

disso, o bolsista será capacitado nas diversas áreas da propriedade intelectual, incluindo treinamentos para elaboração 

de estudos de mapeamento tecnológico. 

 

 



                                                                                                                                 
 
 

4. ETAPAS DA SELEÇÃO: 

1ª etapa:  Inscrições 

As inscrições ocorrerão no período de 16/03 a 25/03/2015 com envio dos currículos lattes para o e-mail: 

nit@bahiana.edu.br, indicando, no assunto do e-mail, a vaga de interesse; 

Essa etapa visa analisar o currículo do candidato quanto ao atendimento aos pré-requisitos, a adequação ao perfil 

requerido e a experiência na área.  

O resultado será divulgado na página https://www.bahiana.edu.br/site/ até o dia 27/03/2015, cabendo aos 

candidatos a inteira responsabilidade em informar-se da sua seleção para a entrevista; 

2ª etapa:   Entrevista 

As entrevistas serão realizadas no dia 30/03/2015, às 9h, na Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública - Unidade 

Acadêmica de Brotas, situada à Av. Dom João VI, nº 275. Pavilhão II - Núcleo de Inovação Tecnológica. 

3ª etapa: Resultado Final e Implementação das bolsas 

O resultado final da seleção será divulgado na página https://www.bahiana.edu.br/site/, no dia 01/04/2015.  

Para implementação das bolsas, será necessária a entrega de documentação específica. A lista de documentos será 

disponibilizada junto ao resultado final da seleção. 
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Coordenador de Pesquisa e Inovação 
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