
Governo de Minas abre vagas em projetos de
ciência, tecnologia e inovação
Seg 29 abril

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Sedectes)
abriu processo seletivo simplificado para seleção de bolsistas que irão desenvolver, em Belo
Horizonte, atividades de ciência, tecnologia e inovação nos projetos realizados em parceria com a
Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (Fapemig). 

Ao todo, 17 vagas estão abertas nos programas Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais
(Uaitec), no Disseminação Criativa de Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo e no
Startups and Entrepreneurship Ecosystem Development (Seed). Os editais estão publicados no site
www.desenvolvimento.mg.gov.br.

O processo seletivo segue as diretrizes do Transforma Minas de divulgar processos seletivos
públicos, transparentes, técnicos e meritocráticos. As etapas dos processos seletivos são inscrição,
habilitação (análise da documentação encaminhada), análise de currículo e entrevista por
competência e comportamental.

As vagas são para: Analista de Disseminação e Gerente de Projeto; Gerente de Tecnologia da
Informação e Comunicação; Assessor de Gestão de Projetos; Coordenador de Desenvolvimento de
Sistemas; Coordenador de Gestão e Relacionamento; Analista de Redes; Analista de Infraestrutura
de Tecnologia da Informação e Comunicação; Analista de Videoconferência; Assistente de bolsas;
Líder de aceleração; Líder de Comunidade e Parcerias; Desenvolvedor de Comunidade e Monitor. 
As remunerações dos bolsistas variam entre R$ 2.186,86 e R$ 5 mil.

Os projetos têm a possibilidade de formação de cadastro de reserva, que será utilizado conforme
demanda. A Sedectes tem como objetivo fomentar e implementar políticas públicas que assegurem
o desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação no estado de Minas Gerais, sendo
responsável pelas ações de fomento da pesquisa, a geração e aplicação de conhecimento
científico e tecnológico.

Inscrições

Para as vagas da Uaitec, a inscrição pode ser feita até esta quarta-feira (1/5). Já para as vagas do
Disseminação Criativa de Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo e do Seed, as
inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira (3/5). Assim como os editais, os formulários de
inscrições estão disponíveis em www.desenvolvimento.mg.gov.br.
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