
EDITAL 

PROJETO 914BRZ2019 – SELECIONA CONSULTOR NA MODALIDADE PRODUTO 

 

01 Vaga de especialista na área de Manufatura Avançada 

Objetivo: Consultoria técnica especializada na área de Manufatura Avançada para a 

elaboração de metodologia para a condução de Workshops sobre o tema; condução de 

Workshops e elaboração de relatórios sobre os dados obtidos. 

Requisitos Obrigatórios: Mestrado e/ou Doutorado em Ciências Exatas ou Ciências Sociais 

Aplicadas. 

Requisitos Classificatórios: 

• No mínimo de 10 (dez) anos de experiência acadêmica ou empresarial comprovada na 

área de desenvolvimento industrial (cada ano adicional valerá 0,5 ponto até atingir a 

pontuação máxima); 

• Participação ou assessoria comprovada no desenho de políticas, programas, 

instituições ou infraestruturas de âmbito nacional voltadas para o desenvolvimento da 

inovação na indústria (cada projeto adicional valerá 3 pontos até atingir a pontuação 

máxima); 

• Participação comprovada em projetos com o setor privado relacionados a 

desenvolvimento de novas tecnologias no setor industrial (cada projeto adicional 

valerá 2 pontos até atingir a pontuação máxima); 

• Participação comprovada em projetos acadêmicos ou empresariais internacionais 

relacionados ao tema (cada projeto adicional valerá 2 pontos até atingir a pontuação 

máxima); 

• Participação em bancas de avaliação de editais de fomento à inovação (cada banca 

adicional valerá 1 ponto até atingir a pontuação máxima); 

• Mestrado em Ciências Exatas ou Sociais Aplicadas; 

• Doutorado em Ciências Exatas ou Sociais Aplicadas; 

• Entrevista. 

Os currículos deverão ser encaminhados para o endereço eletrônico 

jose.menezes@mdic.gov.br até o dia 28 de janeiro de 2016. 

ASSUNTO DO E-MAIL: *Processo Seletivo 2016 – MANUFATURA AVANÇADA 

Modelo de Currículo: (arquivo) 

 

No momento da efetivação da contratação do candidato selecionado será exigida a 

apresentação de comprovações de todas as informações constantes no currículo encaminhado 

para sua candidatura, mediante apresentação de diplomas/ certificados válidos e devidamente 

reconhecidos pelo MEC, bem como de experiências profissionais requeridas e documentação 

que explicite o tempo e as atividades desenvolvidas. 

 

* Em atenção às disposições do decreto nº 5.151, de 22/07/2004, é vedada a contratação, a 

qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito 



Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias ou 

controladas, no âmbito dos projetos de cooperação técnica internacional, ressalvados os casos 

de professores universitários que, na forma da LDO, se encontrem submetidos a regime de 

trabalho que comporte o exercício de outra atividade e haja declaração do chefe imediato e do 

dirigente máximo do órgão de origem da inexistência de incompatibilidade de horários e de 

comprometimento das atividades atribuídas. 


