Seleção de Bolsistas
1. Seleção de alunos de graduação
 Bolsa de Treinamento Técnico (TT-nível 1) da Fapesp
 Dedicação de 15h/semanais
 4 vagas
Perfil 1: Comunicação em inovação tecnológica
Perfil 2: Transferência de tecnologia e gestão da inovação tecnológica
Perfil 3: Empreendedorismo tecnológico
Perfil 4: Propriedade Intelectual
 Requisitos: Alunos de graduação (em andamento) em ciências sociais ou engenharias ou
biológicas, preferencialmente os primeiros anos, sem reprovações em seu histórico escolar
e sem vínculo empregatício. Não acumular bolsas com outros órgãos de fomento (Capes,
CNPq).
 Cursos do INPI, experiência em propriedade intelectual, ou gestão da inovação tecnológica
serão considerados um diferencial
 Para o perfil 4 é recomendável a graduação (em andamento) em direito.
2. Seleção de graduados
 Bolsa de Treinamento Técnico (TT-nível 3) da Fapesp
• Dedicação de 40h/semanais
• 5 vagas
Perfil 5: Analista em Propriedade Intelectual – Boas práticas
Perfil 6: Analista em Propriedade Intelectual – cotitularidade e marcas
Perfil 7: Analista em Transferência de Tecnologia – Prospecção
Perfil 8: Analista em Transferência de Tecnologia – Instrumentos Jurídicos
Perfil 9: Analista em Parcerias e empreendedorismo tecnológico




Requisitos: Alunos graduados, sem reprovações em seu histórico escolar e sem vínculo
empregatício. Não acumular bolsas com outros órgãos de fomento (Capes, CNPq).
Cursos do INPI ou experiência em propriedade intelectual, transferência de tecnologia ou
inovação tecnológica serão considerados um diferencial.
Para os perfis 6 e 8 recomenda-se a graduação (em andamento) em direito

3. Interessados:
a) Enviar documentos de candidatura para nit@unifesp.br. Colocar no assunto do e-mail:
SELEÇÃO BOLSISTAS – PERFIL.....)
b) Documentos exigidos:
b.1. para a inscrição na seleção para alunos de graduação (bolsas TT-nível 1): 1) currículo
lattes, 2) atestado de matrícula, 3) histórico escolar
b.2. para inscrição na seleção das bolsas para graduados (bolsas TT – nível 3): 1) currículo
lates, 2) diploma ou certificado de conclusão, 3) histórico escolar e 4) carta de motivação
c) Prazo de envio: 13/03/2019 (quarta-feira)
d) Os selecionados serão convocados para entrevista presencial até 19/03 por e-mail.

