
 

 

 

SELEÇÃO DE CANDIDATO À BOLSA DA FAPESB DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 
 

1. OBJETIVOS 
Recrutar pessoas para atuar no Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT com o intuito de 
apoiar a consolidação do Sistema Local de Inovação da Escola Bahiana de Medicina e 
Saúde Pública. 
 
Os candidatos selecionados atuarão na área de Propriedade Intelectual 
desempenhando as atividades vinculadas ao processo de inovação tecnológica. 
 

2. VAGAS 
MODALIDADE PRÉ-REQUISITOS VALOR 

 
ITB 3 

 

 Nível superior (Biotecnologia, Farmácia, Biologia, 
Enfermagem ou Odontologia); 

  Noções 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 e relatórios 
técnicos); 

 Desenvoltura para falar em público; 
 Conhecimento básico de informática (word; 

excel, power point); 
 Boa relação interpessoal. 

 

 
R$ 900,00 

Carga horária: 
30 h/semanais  

ITB 2 

 Ser graduando nas áreas de Direito ou da Saúde; 
 Ter, preferencialmente, Mestrado ou Doutorado; 
 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 e relatórios 
técnicos); 

 Desenvoltura para falar em público; 
 Habilidade para negociação e tomada de 

decisões; 
 Conhecimento básico de informática (word; 

excel, power point); 
 Boa relação interpessoal. 

 
 

R$ 1.200,00 
Carga horária 

semanal: 
Doutor: 12h 
Mestre: 20h 

Graduado: 30h 

 

 



IT 1 

 Ser graduando nas áreas de Direito ou da Saúde 
(Biotecnologia, Farmácia, Biologia, Enfermagem 
ou Odontologia); 

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

 Não ter vínculo empregatício durante toda a 
vigência da bolsa; 

 Boa relação interpessoal. 

R$ 350,00 
Carga horária: 
20 h/semanais 

 
 

3. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA BOLSA:  01/05/2014 a 28/02/2015 
 

 
4. ETAPAS DA SELEÇÃO: 

4.1 - Inscrições  
As inscrições ocorrerão no período de 31/03 a 05/04 com envio dos currículos 
para o e-mail: nit@bahiana.edu.br; 
4.2 - Análise Curricular 
A seleção será feita com a primeira etapa de avaliação através de análise 
curricular e divulgada na página https://www.bahiana.edu.br/site/ e a 
convocação para a entrevista no dia 07/04/2014 – segunda-feira até as 18h, 
cabendo aos candidatos a inteira responsabilidade em informar-se da sua 
seleção para a segunda etapa; 
4.3- Entrevista  
As entrevistas serão realizadas no dia 08/04/2014 – terça-feira, de acordo com 
os horários divulgados na convocação a ser publicada no dia 07/04/2014. 
Endereço: Rua Frei Henrique, 8 – Ladeira do Hospital Santa Isabel - Nazaré 
Resultado 2ª etapa: 09/04/2014. 
 
 

5 -DOCUMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DOS SELECIONADOS 
 
 Currículo Lattes completo e atualizado do candidato (impresso na plataforma 

Lattes);  
 Cópia do documento de identidade do candidato;  
 Cópia do CPF do candidato;  
 Cópia do diploma (devidamente regularizado) que comprove a maior titulação 

do  
 candidato; 
 Demais documentos serão providenciados pelo NIT. 

 
 

 
Dr. Diego Menezes  
Coordenador do NIT 


