
 

 
CHAMADA PÚBLICA No 01, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020 

 
Chamada para seleção de bolsistas de nível superior 

 
A Equipe Gestora da Nascente - Incubadora de Negócios de Impacto de Base Tecnológica do               
CEFET-MG, no uso de suas atribuições, torna pública a chamada para seleção de bolsistas de nível                
superior para desempenhar atividades inerentes ao ambiente de inovação e empreendedorismo, de            
modo a apoiar o desenvolvimento e a consolidação de negócios de impacto social e/ou ambiental de                
base tecnológica inovadores. 
 
1. Inscrição 
 
1.1. A inscrição será realizada mediante envio do currículo para o e-mail nascente@cefetmg.br, no              
período de 09/12/2020 a 18/12/2020. 
1.2. O candidato deverá informar para qual núcleo incubador está se inscrevendo, sendo que, para o                
núcleo de Belo Horizonte (sede), deverá informar também o perfil da vaga.  
 
2. Duração 
 
2.1. A bolsa será concedida pelo prazo de até 12 (doze) meses, admitindo-se renovação por até mais                 
12 (doze) meses e o vínculo pode ser rompido a qualquer momento, por qualquer uma das partes                 
envolvidas. 
 
3. Requisitos de participação 
 
3.1. São requisitos mínimos para a candidatura: 

 
● Possuir formação de nível superior em administração, em áreas afins ou experiência            

comprovada em atividades relacionadas a empreendedorismo e inovação; 
● Não ter vínculo funcional com o CEFET-MG, com Fundação de Apoio, com outra             

empresa/organização ou ser beneficiário de qualquer outra bolsa; 
● Possuir disponibilidade para trabalhar 40 horas semanais; 
● Ser proativo(a) e comunicativo(a). 

 
4. Vagas ofertadas 
 
4.1. As vagas ofertadas serão disponibilizadas conforme o Quadro 1. 
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Quadro 1: Vagas ofertadas por núcleo incubador da Nascente. 

 
* A contratação para estas vagas está condicionada à efetivação da estrutura dos referidos núcleos               
incubadores. 

 
4.2. As atividades a serem desempenhadas pelos bolsistas do cargo de Assessor para             
desenvolvimento de negócios são: 
 

● Auxiliar no desenvolvimento e implantação do Programa de Incubação para          
Desenvolvimento de Negócios de Impacto de Base Tecnológica da Nascente; 

● Atuar como corresponsável pela atração de novos empreendimentos para o Programa de            
Incubação da Nascente; 

● Apoiar na execução dos processos seletivos da Nascente;  
● Orientar, acompanhar e avaliar o desempenho dos empreendimentos durante o processo de            

incubação;  
● Propor capacitações e treinamentos; 
● Auxiliar no suporte gerencial, técnico, administrativo, entre outros, aos empreendimentos          

vinculados  ao núcleo incubador do qual é bolsista;  
● Propor aprimoramentos no processo de incubação de empreendimentos e nas demais           

atividades desenvolvidas no núcleo incubador ao qual está vinculado;  
● Auxiliar na elaboração e realização de ações de marketing;  
● Identificar e sugerir a participação dos empreendimentos incubados em eventos e feiras            

para apresentação de seus produtos, processos e/ou serviços;  
● Preparar relatórios semestral e anual das ações realizadas pelo núcleo incubador ao qual             

está vinculado. 
 

4.3. As atividades a serem desempenhadas pelo bolsista do cargo de Assessor Operacional são: 
 

● Apoiar no gerenciamento dos recursos administrativos e financeiros do núcleo incubador ao            
qual está vinculado;  

● Propor métodos de trabalho, a fim de otimizar os processos administrativo-financeiro da            
Nascente e de acompanhamento dos empreendimentos a ela vinculados; 

● Preparar relatórios semestral e anual das ações realizadas pelo núcleo incubador ao qual             
está vinculado, bem como relatórios de prestação de contas e de cumprimento de objeto;  
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Assessor para desenvolvimento de negócios Assessor operacional 
Belo Horizonte (sede) 1 1 
Araxá 1 0 

Contagem 1* 0 

Curvelo 1* 0 

Divinópolis 1 0 

Leopoldina 1 0 

Nepomuceno 1 0 
Timóteo 1 0 
Varginha 1* 0 



 

 
● Apoiar na execução dos processos seletivos da Nascente;  
● Acompanhar o processo de instalação dos empreendimentos selecionados;  
● Acompanhar o cumprimento das cláusulas pactuadas nos contratos, termos e convênios           

firmados com a Nascente.  
 
4.4. A carga horária será de 40 horas semanais e as atividades serão desempenhadas de segunda a                 
sexta-feira, em horário comercial.  
 
5. Seleção 
 
5.1. A seleção dos candidatos será realizada pela Equipe Gestora da Nascente, em duas etapas               
(classificatórias e eliminatórias): análise do currículo e entrevista.  
5.2. Na Etapa 1 (Análise do currículo): 
 

● Será analisado o currículo dos candidatos e verificada a sua aderência aos requisitos             
mínimos exigidos para preenchimento das vagas; 

● A aderência aos requisitos exigidos para preenchimento das vagas será verificada a partir             
dos itens constantes no eixo Perfil Profissional do Quadro 2 (Critérios de avaliação). 

 
5.3. Na Etapa 2 (Entrevista): 
 

● Será realizada de forma individual e por videoconferência, na qual a partir dos itens              
constantes no eixo Habilidades, do Quadro 2 (Critérios de avaliação), os entrevistadores            
buscarão identificar as competências do candidato, bem como seu alinhamento à missão e             
objetivos da Nascente. 
 

5.4. A Equipe Gestora da Nascente avaliará as competências dos candidatos por meio de notas               
objetivas, conforme apresentado no Quadro 2. 
 
Quadro 2: Critérios de avaliação.  
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Eixo Peso Pontos 

Perfil profissional 

1. Experiência de 6 (seis) meses ou mais, na área de           
empreendedorismo e  inovação. 

1 1 ponto para cada 6 meses     
completos de experiência,   
limitado a 4 pontos. 

2. Experiência de atuação de 6 (seis) meses ou mais,          
junto a incubadoras de empresas, aceleradoras e       
organizações afins. 

3 1 ponto para cada 6 meses     
completos de experiência,   
limitado a 4 pontos. 

3. Formação complementar no modelo CERNE. 2 4 

4. Formação complementar em negócios de impacto. 2 4 

5. Conhecimento técnico em ferramentas para      
desenvolvimento de negócios. 

3 4 

Habilidades 

6. Comunicação 3  0   a   4 

7. Proatividade 3  0   a   4 



 

 
 
5.5. As notas de cada avaliador serão consolidadas a fim de se obter a nota média de cada candidato                   
e ser definido o parecer, conforme as opções a seguir:  
 

● A seleção será feita, individualmente, por núcleo incubador. 
● Os candidatos com pontuação igual ou superior a 5 (cinco) pontos na Análise do Currículo               

serão classificados para a Entrevista.  
● Os candidatos com pontuação igual ou superior a 7 (sete) pontos na Entrevista estarão              

aprovados no processo seletivo. 
● Na eventual ocorrência de empate, a escolha se dará em função da maior nota média entre                

os avaliadores, sendo utilizados como critérios de desempate, nessa ordem de prioridade, os             
itens 2, 5 e 1, conforme o Quadro 2. 

 
6. Disposições finais 
 
6.1. Os candidatos selecionados farão jus à Bolsa de Desenvolvimento em Ciência, Tecnologia e              
Inovação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) no valor de R$                 
1.600,00 (mil e seiscentos reais) mensais.  
6.2. A concessão da bolsa não caracteriza vínculo empregatício, nem gerará qualquer obrigação             
trabalhista, portanto, não compreende a concessão remunerada de férias e licenças.  
6.3. O acompanhamento das atividades executadas pelos bolsistas será feito mediante a verificação             
in loco e avaliação de relatórios e resultados que considerem: engajamento com o projeto,              
pontualidade e qualidade das entregas, foco nos resultados esperados, liderança e bom            
relacionamento com a equipe. 
6.4. As despesas decorrentes de deslocamento para exercício das atividades previstas nas            
atribuições dos bolsistas, serão custeadas por eles próprios. 
6.5. Esclarecimentos e informações adicionais sobre e durante o processo seletivo, podem ser             
obtidos junto a Equipe Gestora da Nascente, de segunda à sexta das 08:00 às 17:00, pelo e-mail                 
nascente@cefetmg.br, forma oficial de contato entre os participantes e a Nascente. 
 
 

Belo Horizonte, 09 de dezembro de 2020. 
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