
 

 

 
VAGA PARA ANALISTA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL EM BIOTECNOLOGIA– 
Projeto 26313 Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica (CTIT) 
 
 
Job description 
 
QUEM SOMOS: 
A Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica – CTIT, Núcleo de Inovação da UFMG, atua em 
direção ao favorecimento e fortalecimento do Sistema Nacional de Inovação, permitindo que as pesquisas 
desenvolvidas na UFMG cheguem à sociedade em forma de novos produtos, processos e serviços. Atua na 
disseminação da cultura da propriedade intelectual, proteção do conhecimento e empreendedorismo, além 
de ser responsável pela gestão dos ativos de Propriedade Intelectual da UFMG. 
 
SOBRE SEU PAPEL NA CTIT: 
O Analista de Propriedade Intelectual tem papel chave na análise das tecnologias geradas na UFMG, 
auxiliando na decisão sobre a melhor estratégia de proteção e sendo responsável pela redação de pedidos 
de patente e pelas respostas a pareceres técnicos emitidos pelo INPI, além de prestar auxílio técnico nos 
processos de transferência da tecnologia para a indústria, análise de liberdade de operação e preparação de 
resumos executivos. 
 
Job requirements 
 
ESPERAMOS QUE VOCÊ: 
· Seja graduado em Ciências Biológicas ou áreas afins; 
· Esteja cursando Doutorado na área de Biotecnologia ou Inovação; 
· Tenha domínio da língua portuguesa escrita; 
· Tenha domínio do uso das ferramentas do pacote Microsoft Office; 
· Tenha domínio da língua inglesa, para leitura e escrita; 
. Tenha experiência na área de redação de patentes e busca de patentes em banco de dados, a qual pode 
ser comprovada por pelo menos uma das duas formas abaixo: 
- ter cursado alguma disciplina sobre redação de patentes e busca de patentes em banco de dados; 
- ter trabalhado ou estagiado em algum escritório de propriedade intelectual ou núcleo de inovação e ter 
desempenhado a função de redação de patentes e busca de patentes em banco de dados. 
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
Horário de trabalho: 30 horas semanais. 
Local de trabalho: Belo Horizonte / MG - Campus UFMG (atualmente estamos trabalhando em casa).  
Salário Bruto: R$2.203,48. 
Benefícios: Plano de saúde e vale alimentação ou refeição;  
 
 
 
 

Os interessados deverão encaminhar os currículos para patentes@ctit.ufmg.br e financeiro@ctit.ufmg.br; até o dia 
09/09/2020. No campo “Assunto” do e-mail deverá ser informado: nome da vaga/cargo. 

 


