Anexo I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
Seleção de bolsista graduado em nível superior para o projeto “Consolidação e Manutenção da Agência de
Inovação da UTFPR”
IDENTIFICAÇÃO
Nome do(a) candidato(a):
Documento de identificação nº:
CPF:
Sexo: ☐ Masculino ☐ Feminino Estado civil:

Data de
nascimento:

FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso de graduação:
Curso de pós-graduação (se possuir):
Instituição:
Data da conclusão:

Nível:
ENDEREÇO

Logradouro:
Número:
Bairro:
Cidade:
Telefone
celular:

Complemento:
CEP:
UF:
Email:

ATIVIDADE PROFISSIONAL
Já atuou profissionalmente na área de gestão, acompanhamento e controle de propriedade intelectual, empreendedorismo e
inovação, processos de transferência de tecnologia e rotinas correlatas?
(

) Sim (

) Não

Se sim, por quanto tempo? ____________________

Onde?

CURSOS NA ÁREA
Já realizou algum curso nas áreas acima?

(

) Sim (

) Não

Se sim, indicar quais:
IDIOMA
Possui proficiência em inglês? (

) Sim (

Possui proficiência em espanhol? (

) Não

) Sim (

) Não
DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, estar ciente e de acordo com todas as normas estabelecidas para esta seleção de bolsista,
conforme previsto no Edital nº. 01/2022-DIRAGI.
Curitiva/PR, ____ de janeiro de 2022.
___________________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)
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Anexo II – Ficha de pontuação
1. FORMAÇÃO ACADÊMICA (máximo 1,0 ponto)

Pontuação

1.1.

Doutorado

0,6

1.2.

Mestrado

0,3

1.3.

Especialização

0,1

2. ATIVIDADE PROFISSIONAL (máximo 3,0 pontos)
2.1.

Atuação profissional na área objeto do edital (1,0 por ano)

3. CURSOS NA ÁREA OBJETO DO EDITAL (máximo 1,0 ponto)

Pontuação
Até 3,0
Pontuação

3.1.

Cursos oferecidos pelo INPI ou OMPI (0,2 por curso)

Até 0,8

3.2.

Cursos oferecidos por outras instituições (0,1 por curso)

Até 0,2

4. Idioma (máximo 1,0 pontos)
4.1.
4.2

Inglês
Espanhol

5. ENTREVISTA (máximo 4,0 pontos)
5.1.

Entrevista

PONTUAÇÃO FINAL

Pontuação
0,5
0,5
Pontuação
Até 4,0
Máximo 10,0
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Anexo III – Ficha de Pontuação e Avaliação da Entrevista
Indicador

Descrição

Domínio técnico na
área específica

Capacidade de apresentar com precisão e
domínio técnico na área especifica de atuação.
Características de entusiasmo e proatividade,
buscando ser colaborativo e otimista nos
resultados finais, com flexibilidade e segurança
em suas ações.
Facilidade em interagir com as pessoas, criar
parcerias, reconhecer suas limitações e
contribuir para atingir os resultados finais.
Identificar, nas colocações do candidato,
claramente, é sucinto e convincente e
demonstra ser capaz de escutar e procurar
entender os outros.
Capacidade para elaborar e se expressar com
clareza.
TOTAL

Atitude/ criatividade
para o cargo
Capacidade de
trabalhar em grupo
Interesse e empatia
na área de atuação
Clareza ao se
expressar

Avaliação

Pontuação
Até 0,8

Até 0,8
Fraco (0,2
Regular (0,4)
Bom (0,6)
Excelente (0,8)

Até 0,8

Até 0,8

Até 0,8
Máximo 4,0

Fraco: Demonstrou dificuldade na resposta
Regular: Foi superficial na resposta
Bom: Foi objetivo na resposta
Excelente: Demonstrou clareza e precisão na resposta
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