
CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INCUBAÇÃO – CEI

Processo Seletivo Simplificado n° 02/2022 – CEI/UFG

EDITAL

O Centro de Empreendedorismo e Incubação da Universidade Federal de

Goiás (CEI/UFG) torna público o presente edital para a concessão de bolsa de

fomento à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico na modalidade Apoio Técnico

Científico e Desenvolvimento Tecnológico no projeto Centro de Empreendedorismo e

Incubação da UFG, nos termos aqui estabelecidos:

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 Objetivo

Conceder bolsa de auxílio e fomento à pesquisa e ao desenvolvimento

tecnológico na modalidade Apoio Técnico Científico e Desenvolvimento Tecnológico

no projeto Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG.

1.2 DO OBJETO

O presente Edital abrange a contratação de um/a bolsista para desenvolver

atividades na unidade II do Centro de Empreendedorismo e Incubação da

Universidade Federal de Goiás, no Campus Samambaia, em Goiânia-GO, conforme

especificado no ANEXO ÚNICO, parte integrante e inseparável do presente Edital,

cujas especificações deverão ser consideradas em sua integralidade.



1.3 CRONOGRAMA

Atividades                                           Datas                  Horário

Publicação do Edital                                                         23/12/2022

Data limite para envio dos Curriculo                                27/12/2022      até às 17h

Análise dos Currículos                                                     28/12/2022

Comunicação do resultado parcial via e-mail
para os candidatos                                                           28/12/2022

Entrevistas                                                                       29/12/2022  das 9h às 17h

Divulgação do resultado final                                           02/01/2023

2. INSCRIÇÃO

2.1 As inscrições deverão ser realizadas via Formulário Eletrônico, cujo link estará

disposto no site do CEI (cei.ufg.br) junto à publicação deste Edital. Para maiores

esclarecimentos sobre a inscrição enviar dúvida para e-mail exposto no item 1 do

Anexo Único.

2.2 Os currículos deverão ser anexados (no formato pdf) no Formulário de Inscrição

cujo o link encontra-se no site do CEI (cei.ufg.br)

2.3 As informações prestadas são de responsabilidade da/o candidata/o.

2.4 O CEI/UFG não se responsabiliza por submissão de inscrição não recebida por

motivos de ordem técnica de computadores e outros dispositivos, falhas de

comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores

que impossibilitem a transmissão de dados, não sendo permitida a inscrição por outros

meios, além dos expressamente estabelecidos no presente edital.

3. SELEÇÃO

3.1 O processo de seleção será constituído por três etapas: análise de texto enviado

no ato da inscrição, currículo e entrevista;



3.2 A primeira etapa da seleção será a análise do texto enviado no ato da inscrição;

3.3 A segunda etapa será a análise do Currículo submetido à chamada,

devidamente comprovado (escanear e anexar os documentos comprobatórios no ato

da inscrição) e da ficha de pontuação curricular devidamente preenchida pela/o

candidata/o;

3.4 A terceira etapa compreenderá a entrevista com os 5 primeiros candidatos

classificados com nota mínima de 6,0 pontos na média parcial de análise do texto e

análise curricular (ficha de pontuação curricular devidamente preenchida e

comprovada), de acordo com os seguintes critérios de pontuação para a primeira e a

segunda etapas:

1ª. Etapa - Avaliação do texto enviado no ato da inscrição

Itens Avaliados Pontuação
máxima

Capacidade de se expressar de forma escrita (2,5) apresentando interesse em
desenvolver as atividades do CEI (2,5)

5,0

Organização de Idéias, Argumentação (2,0) e Conhecimento do Ambiente de Inovação e
do CEI-UFG (3,0)

5,0

Pontuação total da análise do texto (PT) 10,0

2ª. Etapa - Avaliação Curricular

Itens Avaliados Pontuação
máxima

Experiência em Avaliação de Projetos (0,5 ponto por projeto) 2,0

Experiência em Trabalho administrativo em incubadoras e/ou ambientes de inovação
(1,0 por semestre)

3,0

Experiência em projetos que envolva impacto social e/ou ambiental (1 ponto por ano de
atuação)

2,0

Pós-Graduação:
Especialização (1,0 ponto)
Mestrado (2,0 pontos)
Doutorado (3,0 pontos)

3,0

Pontuação total da análise curricular (PC) 10,0



Média Parcial (MP) = (PT*20%) + (PC*80%)

Parágrafo único: As/Os candidata/os serão avaliados e classificados segundo a

adequação com os requisitos essenciais e desejáveis para as respectivas vagas e

conforme os critérios definidos e determinados no Anexo Único do presente Edital.

A entrevista será realizada pela gerência do CEI/UFG indicada no Anexo

Único, de forma remota (Google Meet). Os classificados na análise de currículo

serão notificados pelo CEI/UFG via e- mail para comparecer à entrevista, cabendo a

cada candidato a responsabilidade pelas informações fornecidas para que o contato

seja viabilizado. A/O candidata/o será eliminada/o do processo se não comparecer à

sala do Google Meet para a entrevista, de acordo com a hora previamente

agendada.

A entrevista (E) avaliará as habilidades socioemocionais dos candidatos e

valerá até 10,0 pontos.

4. RESULTADO FINAL DO JULGAMENTO DA COMISSÃO
O resultado final (RF) será a média ponderada do resultado parcial (RP)

mais o resultado da Entrevista (E).

RF = (RP + E)/2

O resultado final será divulgado na página eletrônica do CEI/UFG, disponível

na Internet no endereço cei.ufg.br, com a classificação dos candidatos.

5. NORMAS GERAIS

O pagamento da bolsa será feito até o dia 30 do mês subsequente ao

trabalhado.

A/O bolsista selecionada/o deverá executar as atividades previstas em seu

plano de trabalho e enviar relatórios semestrais das atividades desenvolvidas ou em

desenvolvimento, conforme modelo a ser fornecido, devendo estar ciente de que irá

desenvolver todas as atividades indicadas no Anexo Único, afins e correlatas.

http://www.funape.org.br/


6. DA CONCESSÃO DAS BOLSAS

Quando da implementação da bolsa, a pessoa selecionada receberá

mensagem eletrônica da Instituição contratante CEI/UFG-Funape (Fundação de

Apoio à Pesquisa - UFG), pela qual deverá manifestar interesse na concessão da

bolsa no prazo de 02 (dois) dias úteis após o recebimento da comunicação, sob

pena de não ter a bolsa implementada.

A pessoa selecionada e convocada deverá apresentar, no prazo determinado

pela comunicação oficial da Instituição contratante, os seguintes documentos:

a) Termo de Concessão de Bolsa assinado (a ser disponibilizado pela Instituição

contratante quando da comunicação oficial);

b) Cópia da Carteira de identidade e do CPF;

c) Currículo;

d) Documentação comprobatória de escolaridade;

e) Indicação de Conta Bancária de sua titularidade;

f) Comprovante de residência atualizado.

Caso haja desistência da pessoa selecionada ou o cancelamento da bolsa,

poderá ser convocado o próximo colocado e, assim sucessivamente, a fim de dar

continuidade às atividades do projeto.

A implementação da bolsa concedida somente poderá ocorrer depois de

cumpridas todas as exigências pela/os candidata/os, não sendo autorizado o

pagamento de meses retroativos.

7. CANCELAMENTO DA CONCESSÃO

A concessão da bolsa poderá ser cancelada a qualquer tempo pelo

CEI/UFG-FUNAPE, por ocorrência, durante sua implementação, de fato que

justifique o cancelamento, sem prejuízo de outras providências cabíveis em decisão

devidamente fundamentada ou caso a/o bolsista não apresente desempenho

condizente com as atividades previstas no respectivo Plano de Trabalho.



8. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO EDITAL
A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo

ou em parte, seja por decisão unilateral do CEI/UFG-FUNAPE, seja por motivo de

interesse público ou exigência legal, sem que isso implique direitos à indenização ou

reclamação de qualquer natureza.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS

O acompanhamento do presente Edital será de responsabilidade do CEI/UFG

e da FUNAPE.

O presente Edital regula-se pelos preceitos de direito público, pelo Regimento

do CEI e normativas internas da FUNAPE;

A comissão de Seleção será composta pelos seguintes membros:

● Diretora: Cleonice Borges de Souza

● Gerente: Anderson Almeida Dias

● Membro da Equipe: Marcos Vinicios Pereira de Almeida

10. CLÁUSULA DE RESERVA

A Autoridade Competente do CEI/UFG juntamente com a FUNAPE reservam-

se o direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas no presente

Edital.



1. ANEXO ÚNICO

– Bolsa para o CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INCUBAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
GOIÁS (CEI-UFG)

Quantidade
de Vagas Projeto/pesquisa / Local Pré-requisitos/ Valor da

bolsa
Duração/Carga

Horária
Atividades a serem desenvolvidas no

projeto pela/o bolsista

- Atendimento, Informes e divulgação  ao
público em geral sobre as ações
realizadas pelo CEI/UFG.

- Redigir e controlar documentos do

CEI/UFG (cartas, ofícios, memorandos,

planilhas eletrônicas e etc).

- Auxiliar no fluxo de atividades
do Coworking

- Auxiliar no controle das atividades do
CEI/UFG

- Realizar comandos e controles
financeiros do CEI junto às Intervenientes

- Manter atualizados os contatos do
CEI/UFG e manter networking  junto ao
ecossistema de empreendedorismo e
inovação

- Auxiliar o CEI/UFG no atendimento e
monitoramento das demandas do Núcleo
de Empresas Juniores da UFG

- Auxiliar no atendimento e
monitoramento das demandas das
empresas pré incubadas e incubadas do
CEI/UFG

- Auxiliar no planejamento, organização e
execução dos desafios realizados pelo
CEI/UFG

01

Nome do Projeto: “CENTRO DE
EMPREENDEDORISMO E INCUBAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
(CEI-UFG)”

Endereço:
CEI - Centro de Empreendedorismo e
Incubação UFG-GOIÂNIA
Rodovia R2 N° 3.061, Parque Tecnológico
Samambaia - UFG, Goiânia/GO – 74690-631.
Fone: 62 3521-2047

Responsáveis:
Cleonice Borges de Souza
Anderson Almeida Dias

- Graduação Completa em
Ciências Sociais
Aplicadas ou Ciência
Humanas

- Saber utilizar máquinas
comuns em escritório
(Computadores,
Programas de Planilhas
em geral, Domínio do
Pacote Office).

- Disponibilidade,Comuni
cação e Trabalho em
equipe

Período:
09/01/2023 a
31/12/2023

Carga horária: 40

horas semanais

De segunda a
Sexta

08:00h às 12:00h

14:00h às 18:00h

E-mail: cei.ufgo@gmail.com
Valor da Bolsa:
R$ 3.000,00/mês

Indicando - Assunto: BOLSA CEI-UFG 02/2022

mailto:cei.ufgo@gmail.com
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