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Edital Nº 03/2022 – Recrutamento Misto UNIDEP 

GESTA - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS 

O Centro Universitário de Pato Branco (UNIDEP) torna pública a abertura das 

inscrições do o processo de seleção externo conforme informações abaixo:  

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

• Nome da vaga prevista neste edital: Coordenação do Núcleo de Empreendedorismo 

e Inovação 

• Quantidade de vagas disponíveis: 01 (uma) 

• Setor de alocação da vaga: PROPPEXII 

• Carga horária: 16h semanais 

• Período de inscrições:  03/02/2022 a 11/02/2022 

• Remuneração e benefícios: Será informado aos candidatos que avançarem nas 

etapas do processo seletivo. 

 

2. REQUISITOS PARA OCUPAR A VAGA 

2.1 Formação 

Mínima de especialista (mestrado seria um diferencial), com conhecimentos sobre 

inovação e empreendedorismo.  

 

2.2 Experiência 

Vivência em programas e projetos de inovação e empreendedorismo. 

Preferencialmente com participação no ecossistema local de inovação. 

 

3. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A VAGA 

3.1 Principais atribuições: 

• Atuar como proponente, articulador e promotor de programas, projetos e ações 

institucionais voltadas ao empreendedorismo e à inovação, envolvendo os diferentes 

segmentos da comunidade acadêmica; 

• Trabalhar em parceria com os demais setores institucionais no planejamento e 

execução de programas, projetos e ações que envolvem as temáticas do 

empreendedorismo e da inovação; 
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• Manter relação com o ecossistema local de inovação; 

• Atuar junto à Rede de Inovação Afya; 

• Atender a demandas voltadas ao empreendedorismo e à inovação apresentadas pelo 

Grupo Afya ao UNIDEP; 

• Manter documentação atualizada referente às ações do setor. 

 

3.2 Habilidades e competências: 

Liderança; empatia; comunicação; persuasão; criatividade; flexibilidade; 

construção coletiva. 

 

4. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

 

4.1 Inscrição: 

Para se inscrever é necessário tomar conhecimento dos itens propostos neste edital, 

com atenção à formação, experiência, habilidades e competências.  

A partir da análise do edital, é necessário acessar o formulário disponível no link 

abaixo, responder as perguntas solicitadas e anexar o currículo ao final.  

Link para acesso a inscrição: https://forms.gle/K5hqopBh1MEhtrMF8 

 

4.2 Análise e triagem de currículos:  

Todos os formulários e currículos serão analisados e triados a partir das informações 

disponibilizadas pelos candidatos. 

 

4.3 Entrevistas:  

As entrevistas serão agendadas previamente pela equipe do GESTA com os candidatos 

selecionados para esta etapa. O processo seletivo será composto pela análise do currículo, 

avaliações e entrevistas. Podem ser utilizadas também outras ferramentas que o UNIDEP 

entender necessário para este processo de seleção. 

 

4.4 Resultado e entrega de documentação 

O resultado do processo seletivo será informado para os candidatos finalistas até 

01/03/2022. O candidato selecionado para ocupar a vaga será orientado quanto ao processo de 

admissão. 
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Pato Branco, 02 de fevereiro de 2022.  

 

 

_____________________________________ 

Marielle Sandalovski Santos 

Pró-Reitoria de Pós-graduação, Pesquisa, 

Extensão, Inovação e Internacionalização  

 

_____________________________________ 

Jaqueline Bernardi Ferreira 

Coordenadora do GESTA 

 


