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CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA BOLSA DE APOIO À INOVAÇÃO E AO EMPREENDEDORISMO  

 Campus São Gabriel  

 Conforme CHAMADA INTERNA PROPPI Nº 11/2021 

(https://sites.unipampa.edu.br/nit/files/2021/08/chamada-interna-11-2021-empreendebolsas-

1.pdf) 

Carga Horária: 12 (doze) horas semanas. 

Valor mensal: R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais). 

Vigência: setembro de 2021 à março de 2021. 

 

Nome do Orientador: Andressa Rocha Lhamby 

 
 

Descrição detalhada das atividades do(a) bolsista 

Criação e manutenção das redes sociais da Comissão de Inovação e Empreendedorismo;  
Divulgação de informações voltadas ao Empreendedorismo e Inovação nas páginas institucionais; Divulgação dos 
cursos e das atividades realizadas pela Universidade para a comunidade interna e externa; Colaboração na 
organização de cursos, palestras e oficinas relacionadas aos temas de Inovação e Empreendedorismo; 
Levantamento e compartilhamento de informações sobre os egressos do Campus São Gabriel que empreenderam, 
Divulgar ações de fomento (interno ou externo) ao Empreendedorismo e Inovação, bem como, oportunidades de 
inovação e empreendedorismo nos projetos de ensino, pesquisa e extensão no Campus. 
 

 

Período de seleção 

Inscrições – 01/09/21 e 02/09/21 
Entrevistas – 03/09/21 e 04/09/21 (agendada via email pela orientadora, após classificação na etapa 1) 
Divulgação dos resultados – 06/09/21 
 

 
 

Critérios de seleção do bolsista  

Seleção voltada a acadêmicos dos cursos de Biotecnologia, Ciências Biológicas, Engenharia Florestal e Gestão 
Ambiental, com disponibilidade de horário (12 horas semanais para as atividades do projeto).  
O (a) bolsista deve: Estar regularmente matriculado (a) em curso de graduação da UNIPAMPA durante todo período 
de vigência da bolsa; Proceder corretamente com a inscrição, apresentando a documentação exigida; Cumprir 
integralmente as atividades que lhe forem destinadas pelo (a) orientador (a), conforme plano de atividades aprovado, 
na modalidade 100% remota, enquanto as atividades presenciais continuam suspensas devido a COVID-19, conforme 
plano de trabalho aprovado; Cumprir as demandas sob orientação Comissão de Inovação e Empreendedorismo, 
conforme o Plano de Atividades do (a) Bolsista, observando a carga horária de 12 (doze) horas semanais; Ter currículo 
cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes do CNPq; Receber apenas esta modalidade de bolsa, sendo vedada a 
acumulação desta com qualquer outra, interna ou externa à UNIPAMPA (exceto o Programa de Bolsas de 
Permanência da UNIPAMPA), assim como estágio remunerado ou qualquer tipo de vínculo empregatício; Informar 
corretamente os respectivos dados pessoais e dados de conta corrente da qual seja titular para o recebimento do 
auxílio. Para o pagamento do auxílio, não serão aceitas conta-salário, conjunta, em nome de terceiros, fácil ou 
poupança. Ter disponibilidade de tempo para atender às atividades programadas; Ter afinidade com os temas 
empreendedorismo e inovação;  Não divulgar, sem prévia autorização de servidor(a) da Comissões de Inovação e 
Empreendedorismo, nenhuma informação e/ou conteúdo produzido; Agir baseado nos mesmos preceitos éticos que 
regem a administração pública; Zelar pelo bom andamento das atividades a serem desempenhadas; Demonstrar 
iniciativa e interesse pela atividade; Elaborar relatório técnico de suas atividades ao final do período de concessão de 
bolsa. Além disso, é desejável que já tenha cursado Empreendedorismo ou o Empreendedor e as oportunidades de 
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Mercado.  A Etapa 1 de seleção será baseada no envio do currículo Lattes, histórico escolar e um pequeno texto de 
intenção do bolsista (neste texto deve-se deixar claro sobre as expectativas com relação à bolsa, bem como, o motivo 

pelo qual deve ser selecionado) (via e-mail - andressalhamby@unipampa.edu.br, favor colocar telefone de contato) e 

a Etapa 2 consistirá em uma entrevista, com local, horário e link que serão enviados por e-mail para cada candidato. 
Os critérios e pontuações estão listados abaixo, sendo que as candidatas que forem mães com filho(s) de idade até 
dez anos terão a nota final multiplicada pelo fator de correção 1,2. 
 
Os critério de seleção são os seguintes: 

Etapa Critério Forma de Avaliação / Comprovação Nota 

1 

Etapa 1 – Atividades realizadas e formação discente 

Capacidade de produção textual e de 
comunicação 

 Currículo Lattes e texto produzido pelo candidato 
(envio do texto por e-mail à Orientadora)  

3 

Conhecimento aplicado ao 
Empreendedorismo e Inovação 

Avaliado pelos componentes curriculares cursados 
(Histórico escolar) e participação em projetos, eventos 
e congressos (Currículo Lattes)  

2 

 Ter cursado disciplinas relacionadas ao 
Empreendedorismo e Inovação 

Avaliação através do Histórico Escolar 
1 

2 

Etapa 2* – Entrevista 

Interesse, motivação e disponibilidade 
para as atividades do projeto 

Realizada através do Google Meet 
2 

Experiências prévias e expectativas Realizada através do Google Meet 2 

*somente os discentes que passarem pela etapa 1, será agendada pela orientadora via email. 
 

 
Casos omissos serão discutidos com a comissão de Inovação e Empreendedorismo do Campus São Gabriel. 
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