
 

 

 

 

FORMULÁRIO DE PERFIL DA VAGA - PRÉ-REQUISITOS  

 

Nome do Projeto: Implantação do Laboratório de Materiais Avançados e Minerais Estratégicos – 

Projeto FINEP 

 

Nome da vaga/cargo: Especialista em inovação e empreendedorismo tecnológico 

 

Quatidade de vagas: 01 

 

Local de Trabalho: Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear – CDTN, Campus da UFMG 

na Pampulha, Belo Horizonte, MG 

 

Horário de trabalho: Segunda a Sexta, 40 horas/semana 

 

Prazo da Contratação: 12 meses, prorrogável até o final do projeto 

 

Descrição das atividades a serem desempenhadas 

Atividades de planejamento e gestão em inovação tecnológica, em apoio à Coordenação Geral, no 

âmbito do Projeto “Implantação do Laboratório de Materiais Avançados e Minerais Estratégicos – 

Encomenda FINEP”, no CDTN/CNEN, como:  

• Implantação de uma Unidade de Inteligência em Inovação Tecnológica, com objetivo de fazer 

contínua prospecção de modo a compor uma base de dados abrangente do estado da arte nas 

temáticas de materiais avançados e minerais estratégicos (como nichos tecnológicos de 

relevância, grupos de PD&I, redes temáticas, empresas de tecnológica, tendências de mercado, 

etc).   

• Construção dos planos estratégicos e de portfólio de projetos e iniciativas de inovação do atual 

Projeto; 

• Prospecção de parceiros para o desenvolvimento de projetos de inovação tecnológica visando ao 

desenvolvimento de produtos e processos que se enquadrem dentro do plano estratégico do 

atual Projeto; 

• Construção, junto à equipe do atual Projeto e aos parceiros, de propostas e planos de trabalho 

de PD&I, preliminares e detalhados, para o estabelecimento de parcerias; 

• Construção de memorandos, acordos, contratos, termos de parceria, em suma, do conjunto de 

documentos necessários para o estabelecimento dos projetos e parcerias, envolvendo as 

pessoas, instituições e empresas necessárias; 

• Realização de apresentações (inclusive em eventos) e follow-up dos projetos junto às partes 

envolvidas; 

• Elaboração de relatórios subsidiando e prestando esclarecimentos à coordenação do atual 

Projeto e seu comitê gestor.   



 

 

Exigências do cargo/vaga 

- Profissional de nível superior com, no mínimo, 6 (seis) anos de efetiva experiência em atividades 

de P,D&I (requisito bolsa DTI-A); 

- Formação acadêmica em uma das seguintes áreas: Ciências Exatas, Econômicas, da Terra e da 

Saúde, Engenharia com experiência nas áreas temáticas de materiais, minerais ou inovação 

tecnológica. 

 

Diferencial na formação do candidato  

Mestrado/Doutorado em engenharia ou ciência dos materiais, tecnologia mineral ou inovação 

tecnológica; sólida experiência em empreendorismo tecnológico ou gestão de inovação tecnológica. 

 

Os candidatos deverão demonstrar perfil de independência, capacidade de lidar com desafios, boa 

capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal, alta qualificação técnica, 

disponibilidade para morar em Belo Horizonte, MG e realizar viagens nacionais e/ou internacionais 

de curta ou média duração e proficiência em, pelo menos, inglês. 

 

O processo de seleção estará ancorado na análise dos currículos e de 02 (duas) cartas de 

recomendação avaliando-se tanto a capacitação quanto a adequação do perfil do candidato às 

atividades do Projeto. O processo de seleção incluirá uma entrevista, além de outras informações a 

serem solicitadas a critério da comissão de seleção. 

 

A contratação se dará por bolsa de pesquisa. 

 

Salário bruto R$: R$4.000,00/mês  

 

Benefícios:  Bolsa DTI-A / Finep 


