EDITAL Zenit Nº 001 DE 05 DE MARÇO DE 2018
PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA BOLSISTAS
O Zenit – Parque Científico e Tecnológico da UFRGS torna pública a abertura de inscrições para
o processo seletivo simplificado para a função temporária de Bolsista de Desenvolvimento
Institucional, categorias Graduando, Mestrando e Doutorando para atuar no Projeto de
Desenvolvimento Institucional - Aceleração do Processo de Implantação do Zenit.

1. DAS VAGAS, FUNÇÕES, CARGA HORÁRIA, REMUNERAÇÃO E REQUISITOS.
Vaga 1.1
Nome
Função:

da Produção de conteúdo e Gestão de Mídias Sociais

Carga
Horária:

20 horas

Descrição da Busca e criação de conteúdo para atualizar o site do Parque Zenit e as Redes
Vaga:
Sociais com temas relacionados à empreendedorismo, inovação e
tecnologia. Suporte na comunicação da Rede de Incubadoras Tecnológicas
da UFRGS (REINTEC). Acompanhar a criação de conteúdo visual. Apoio na
organização de eventos.
Valor:

R$ 800,00

Formação:

Graduação em Andamento

Cursos:

Relações Públicas, Jornalismo e Publicidade e Propaganda

Requisito:

Conhecimento básico em fotografia e produção de vídeo e inglês avançado.
A partir do quinto semestre.

Processo
Eliminatório

Teste de produção de texto.

Vaga 1.2
Nome da Suporte na Gestão e na Execução de Projetos no Centro Multiusuário de
Função:
Prototipagem Rápida (CMPR)
Carga
Horária:

20 horas

Descrição
da Vaga:

Atendimento aos usuários, acompanhamento dos protótipos e gestão das
rotinas operacionais e administrativas do centro.

Valor:

R$ 800,00

Formação: Graduação em Andamento
Cursos:

Ciência da Computação, Design, Engenharias e Física.

Requisito:

Conhecimento em operação de impressoras 3D e inglês intermediário.

Vaga 1.3
Nome da Suporte à Rede de Incubadoras Tecnológicas da UFRGS (REINTEC) e
Função:
Modelagem de Processos
Carga
Horária:

20 horas

Descrição
da Vaga:

Suporte a projetos de inovação e empreendedorismo, apoio nas atividades da
REINTEC, auxílio na organização e realização de eventos e modelagem de
processos do Parque Zenit e da REINTEC.

Valor:

R$ 800,00

Formação:

Graduação em Andamento

Cursos:

Administração, Engenharia de Produção ou áreas afins.
A partir do 5º semestre

Requisito:

Inglês intermediário.
Desejável conhecimento em modelagem de processos e uso de software BMP

Vaga 1.4
Nome
da Suporte nas Estratégias e Relações Internacionais
Função:
Carga
Horária:

20 horas

Descrição
da Vaga:

Suporte a projetos de cooperação internacional, apoio no desenvolvimento de
novos acordos de cooperação, apoio na gestão do Programa Orion de
mobilidade profissional, organização e realização de a eventos e interação com
instituições internacionais.

Valor:

R$ 1.500,00

Formação:

Graduado(a) em Administração, Relações Internacionais e Economia.

Cursos:

Mestrando(a) ou doutorando(a) em Administração, Relações Internacionais,
Economia ou áreas afins.

Requisito:

Inglês fluente e outros idiomas desejável.

Vaga 1.5
Nome da Projetos de Educação Empreendedora e Gestão da Inovação
Função:
Carga
Horária:

20 horas

Descrição
da Vaga:

Suporte a projetos de Gestão da Inovação, de aceleração de negócios
incubados na UFRGS, de educação empreendedora, apoio a eventos e apoio
no desenvolvimento de novos projetos de educação empreendedora.

Valor:

R$ 1.500,00

Formação: Graduado(a) em Administração, Engenharias ou Economia
Cursos:

Mestrando(a) ou doutorando(a) em Administração, Engenharia de Produção ou
áreas afins

Requisito:

Inglês Avançado

Vaga 1.6
Nome da Projetos de Inovação e Empreendedorismo Social
Função:
Carga
Horária:

20 horas

Descrição
da Vaga:

Suporte a Projetos de Inovação e Empreendedorismo social, apoio no
desenvolvimento e execução de novos projetos de serviços e apoio a eventos.

Valor:

R$ 1.500,00

Formação: Graduado(a) em Administração, Economia ou Engenharia de Produção
Cursos:

Mestrando(a) ou doutorando(a) em Administração, Engenharia de Produção ou
áreas afins

Requisito:

Inglês Intermediário.

Vaga 1.7
Nome da Suporte no Acompanhamento de Projetos Digitais
Função:
Carga
Horária:

20 horas

Descrição
da Vaga:

Acompanhamento e Suporte no desenvolvimento do novo site do Zenit e do
software para gestão da inovação, manutenção do site e apoio à coordenação
do programa NAGI-UFRGS.

Valor:

R$ 2.200,00

Formação: Graduado(a) Ciência da Computação ou Engenharia da Computação
Cursos:

Doutorando(a) em Engenharia ou Ciência da Computação

Requisito:

Conhecimento em Gestão da Inovação, inglês intermediário e experiência na
coordenação de projetos em TI.
Desejável experiência docente

Vaga 1.8
Nome da Suporte na Gestão de Projetos de Inovação e Empreendedorismo
Função:
Carga
Horária:

20 horas

Descrição
da Vaga:

Suporte nos projetos de educação empreendedora e empreendedorismo social
e interação tecnológica.

Valor:

R$ 2.200,00

Formação: Graduado(a) Administração ou Engenharia de Produção
Cursos:

Doutorando(a) em Administração ou Engenharia de Produção

Requisito:

Inglês avançado e conhecimento em empreendedorismo e inovação
Desejável experiência docente.

2. DO PERÍODO DA BOLSA
2.1 O período de atuação será de 12 meses, podendo ser renovado mediante interesse da
coordenação do projeto e do próprio bolsista.
2.2 Estão previstos, neste edital, a alteração de carga horária e do valor mensal da remuneração
da bolsa, mediante interesse da coordenação do projeto e do próprio aluno.
2.3 Em caso de não cumprimento do plano de trabalho e/ou falta de frequência, a coordenação
do projeto poderá cancelar a bolsa auxílio.

3. DA INSCRIÇÃO
3.1 A inscrição deverá ser realizada, exclusivamente, através do e-mail: parque@ufrgs.br,
contendo Edital Zenit Nº 001/2018 e o nome da função no campo de assunto/título da
mensagem. Além disso, o e-mail deverá conter os seguintes documentos (salvos no formato
.pdf): Currículo Lattes atualizado, histórico escolar (graduação ou pós-graduação) e
comprovante atual de matrícula.
3.2 Período de inscrição: de 07 a 16 de março de 2018

4. DA SELEÇÃO
4.1 O processo seletivo será coordenado pela diretoria executiva do Parque Zenit. A avaliação
dos currículos compreenderá o atendimento aos requisitos mínimos e qualificações desejáveis.
4.2 A seleção ocorrerá em duas fases. Na primeira, por meio de análise de currículos, e na
segunda, entrevista com os candidatos pré-selecionados na primeira fase.
4.3 O contato com os candidatos será por endereço eletrônico.
4.3 A vaga 1.1 possui como primeira etapa do processo seletivo um teste de produção de texto.

5. DO RESULTADO DA SELEÇÃO E INÍCIO DAS ATIVIDADES
5.1 A divulgação do Edital ocorrerá na página eletrônica da Fundação Empresa Escola de
Engenharia da UFRGS (FEENG) e na página Mural de Vagas da UFRGS
(https://www.ufrgs.br/bolsas/).
5.2 O resultado da seleção ocorrerá na página eletrônica da Fundação Empresa Escola de
Engenharia da UFRGS até o dia 26 de março de 2018.
5.3 O prazo para recursos é de três (3) dias úteis e deve ser enviado pelo e-mail:
parque@ufrgs.br
5.4 A previsão de início das atividades dos selecionados é 01 de abril de 2018.

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1 O valor da bolsa e a carga horária poderão sofrer alterações no decorrer do projeto mediante
necessidade do projeto e interesse do bolsista.
6.2 Os casos omissos serão tratados pela comissão de seleção.
6.3 Informações adicionais poderão ser obtidas pelo e-mail: parque@ufrgs.br

Porto Alegre, 05 de março de 2018.

Marcelo Lubaszewski
Diretor do Parque Zenit/UFRGS

