
 

 

Seleção de candidato à bolsa da FAPESB de Apoio Técnico 3 

 

Valor da Bolsa: R$ 720,00 

Número de Vagas: 2 

Período de Inscrição: 20/2/2013 a 8/3/2013 

Período de seleção: 11 a 14/3/2013 

 

Objetivos: 

Recrutar pessoas para atuarem no Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) no intuito de apoiar a 

estruturação do Sistema Local de Inovação da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública.  

Os candidatos selecionados atuarão: 

Vaga 1- na Gerência de Propriedade Intelectual desempenhando as atividades 

vinculadas ao processo de inovação tecnológica.  

 

Vaga 2- na Gerência de Empreendedorismo, buscando identificar, apoiar e auxiliar as 

pessoas interessadas em empreender em parceria com a Escola Bahiana de Medicina e 

Saúde Pública.  

 

 

Pré-Requisitos: 

Vaga 1: 

• Ter, preferencialmente, nível superior;  

• Conhecimento na área de inovação tecnológica (patente, busca de anterioridade, 

prospecção tecnológica, transferência de tecnologia, entre outros); 

• Conhecimento na área de pesquisa relacionada à saúde (projetos de pesquisa, 

relatórios técnicos); 

• Domínio do idioma;  

• Desenvoltura para falar em público; 

• Conhecimento básico em informática (word, excel, power point); 

• Não ter vínculo empregatício durante toda a vigência da bolsa; 

• Boa relação interpessoal. 

 

 

 
 



Vaga 2: 

• Ter, preferencialmente, nível superior; 

• Ter conhecimento na área de inovação tecnológica; 

• Ter conhecimento sobre empreendedorismo (empresa júnior, análise de mercado e 

transferência de tecnologia); 

• Habilidade para negociação e tomada de decisões; 

• Conhecimento na área de pesquisa; 

• Conhecimento básico em informática (word, excel, power point); 

• Domínio do idioma;  

• Desenvoltura para falar em público;  

• Boa relação interpessoal. 

 

Etapas de Seleção: 

1. Análise de currículo – 8/3/2013 (Os currículos deverão ser enviados para o                                                              

e-mail: nbbio-andreconrado@bahiana.edu.br)  

Resultado da 1ª etapa – 8/3/2013 à noite no site: www.bahiana.edu.br 

 

2. Prova escrita – 11/3/2013.  

Local: Bahiana / Unidade Nazaré  

Endereço: Rua Frei Henrique, nº 8 – Ladeira do Hospital Santa Isabel 

Resultado da 2ª etapa – 12/3/2013 no site: www.bahiana.edu.br 

 

3. Entrevista – 13/3/2013 (horário definido junto com o resultado da 2ª etapa) 

Resultado 3ª etapa – 14/3/2013.  

 

Implementação da bolsa e início das atividades: 18 de março de 2013. 


