
EDITAL AGIPI Nº 11/2014 

ABERTURA DE VAGA PARA BOLSISTA DE NATUREZA TÉCNICA 

A AGÊNCIA DE INOVAÇÃO E PROPRIEDADE INTELECTUAL 

TORNA PÚBLICO 

 

A realização de seleção para bolsista, com a finalidade de oportunizar-lhe iniciação no 

mercado de trabalho, na área de DIREITO, nos termos do patrocínio fornecido pela Fundação 

Araucária na Chamada Pública nº 15/2012 - Programa de Apoio à Criação e/ou Manutenção de 

Núcleos de Inovação Tecnológica do Estado do Paraná, nas condições abaixo: 

  

Inscrições: 

As inscrições serão feitas no período de 16 a 19 de dezembro de 2014, das 14 às 17 

horas, na sede da Agência de Inovação e Propriedade Intelectual, localizada no andar térreo do 

saguão central do Bloco da Reitoria da UEPG, Campus de Uvaranas, sito à Avenida Gen. Carlos 

Cavalcanti, 4748, Ponta Grossa, Paraná.  

Os interessados deverão apresentar os seguintes documentos: 

a) Fotocópia do RG e do CPF 

b) Documento que comprove a conclusão no curso de Direito 

c) Curriculum Vitae com telefone para contato e e-mail 

O candidato, no momento da entrega de seus documentos, realizará entrevista, na 

qual será avaliada sua experiência acadêmica e profissional prévia em temas relacionados à 

inovação e ao relacionamento universidade/empresa. 

 

Seleção: 

A seleção será realizada com base na entrevista e no curriculum vitae apresentado. O 

resultado será divulgado a partir do dia 22 de dezembro de 2014 no sítio da Agência de 

Inovação e Propriedade Intelectual (www.uepg.br/agipi) na Aba "Editais". 

 

Vagas 

O presente edital visa disponibilizar 01 (uma) vaga para ocupar o cargo de bolsista com 

formação acadêmica em Direito, com duração prevista de Fevereiro de 2015 à Dezembro de 

2015 (sujeita a revisão por parte da Fundação Araucária). 

O bolsista trabalhará 40 horas semanais, entre segunda e sexta feira, das 8 horas da 

manhã às 12 horas e das 13 horas e trinta minutos às 17 horas e trinta minutos. 

 



Requisitos 

a) Graduação ou conclusão do Curso de Direito, entre Dezembro de 2012 e Dezembro de 2014; 

b) Possuir conhecimentos de nível intermediário de informática e 

c) Possuir conhecimento intermediário de Inglês. 

 

Atividades do Bolsista 

Redação de instrumentos jurídicos relacionados à Inovação e a parcerias 

Universidade/Empresa/Terceiro Setor; 

Orientação jurídica a empresas incubadas ou parceiras; 

Prospecção de recursos para projetos inovadores, incluindo apoio à sua redação; 

Apoio à atividades relacionadas à Propriedade Industrial da UEPG, incluindo sua 

tramitação em órgãos internacionais; 

Apoio à atividades correlatas à implantação do Pólo Tecnológico dos Campos Gerais 

dentro do Parque Tecnológico Virtual do Paraná; 

Apoio à realização de eventos relacionados à disseminação da Cultura da Inovação na 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, bem como na comunidade empresarial dos Campos 

Gerais; 

Assessoria e apoio à Direção da Agência de Inovação e Propriedade Intelectual. 

 

Bolsa 

O valor da bolsa mensal a ser paga ao bolsista é de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) 

por mês, sem acréscimo de vale-transporte. 

 

Ponta Grossa, 12 de dezembro de 2014. 

 

João Irineu de Resende Miranda 

Diretor da AGIPI 


