
 

 
 
 

 

 

Av. Presidente Antônio Carlos, 6627 – Un. Adm. II – Campus UFMG 

Belo Horizonte, MG – Brasil Caixa postal 856 – 30161-970 

Telefone: (31) 3409-4200 | www.fundep.ufmg.br 

QUEM SOMOS: 

A Fundep - Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - sediada em Belo Horizonte, no campus 
da Universidade Federal de Minas Gerais, está entre as principais instituições atuantes no 
avanço do desenvolvimento da Pesquisa, Ensino e Inovação do país! Trabalhamos com impacto 
social através da conexão entre trabalho científico produzido nos Institutos de Ciência e 
Tecnologias Brasileiras com oportunidades de mercado. 

PROPÓSITO DA VAGA: 

Realizar projeções e estudos para apoiar o entendimento sobre o mercado e a viabilidade dos 
produtos dos laboratórios  
 
VOCÊ SERÁ RESPONSÁVEL POR: 

 Realizar estudos de mercado para compreender a dinâmica competitiva e o potencial de 
crescimento dos laboratórios; 

 Realizar estudos de tecnologia para ter uma visão do grau de inovação da solução 
desenvolvida pelo laboratório; 

 Analisar e ajudar na construção do planejamento estratégico e financeiro dos 
laboratórios avaliadas; 

 Dar suporte na preparação de relatórios; 

 Apoio na elaboração de estudo de viabilidade econômica; 

 Apoiar a modelagem do negócio do laboratório; 

 Confeccionar planilhas para os estudos de viabilidade 
 

PERFIL E REQUISITOS: 

 Consiga e goste de trabalhar de forma autogerida; 

 Seja uma pessoa organizada, proativa, tenha comunicação clara e objetiva, tenha 
autonomia e trabalhe em colaboração; 

 Conhecimento em Excel;  

 Conhecimento em Matemática Financeira; 

 Recém graduado (até dois anos) ou graduando (partir do sexto período); 
 

BENEFÍCIOS FUNDEP 

 Horário flexível; 

 Vale-alimentação / refeição; 

Contratação de Bolsista -Agente de Inovação.  

Local de trabalho: Belo Horizonte 

Bolsa: R$2.200,00 (Graduado) e R$ 1.000,00 (Graduando);  

Os interessados deverão encaminhar currículo para produtoseinovacao@fundep.com.br até o 

dia 04/04/2021. No campo “Assunto” do e-mail informar: Vaga bolsista de Inovação – Graduado 

ou Graduando. Obs: Encaminhar no corpo do e-mail o Linkedin do candidato.   

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Conheça mais sobre nossa atuação nacional em pesquisa, 
ensino e inovação: Boletim Fundep Conecta - http://www.fundep.ufmg.br/fundep-lanca-
newsletter-sobre-pesquisa-ensino-e-inovacao-nacional/  
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