
 

 

 
     

EDITAL LAVRASTEC Nº 01/2013 
ABERTURA DE VAGAS PARA BOLSISTAS 

ÓRGÃO FINANCIADOR – Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e  
Ensino Superior - SECTES 

 
 
A Reitoria, por meio da Coordenadoria do Parque Científico e Tecnológico de Lavras 
(LAVRASTEC), torna pública a abertura de inscrições para candidatos concorrerem a 
duas bolsas de Gestão em Ciência e Tecnologia – BGCT III, para desenvolverem 
atividades de apoio à implantação do LAVRASTEC. 
 
 
1- INSCRIÇÕES 
 
Poderão se inscrever para as bolsas de Gestão em Ciência e Tecnologia: 
 
- Graduado em Jornalismo ou Publicidade e Propaganda (ou áreas afins), 
preferencialmente com experiência profissional. 
 
- Graduado em Administração ou Administração Pública, preferencialmente com 
experiência profissional. 
 
As inscrições serão recebidas de 30/4/2013 a 8/5/2013, pelo e-mail pi@nintec.ufla.br 
 
 
2- DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 
 
- Histórico escolar completo 
- Cópia do diploma de nível superior  
- Curriculum Lattes (modelo CNPq – www.cnpq.br) 
 
 
3- SELEÇÃO DOS BOLSISTAS 
 
Serão selecionados um bolsista graduado em Jornalismo ou Publicidade e Propaganda 
(ou áreas afins) e outro graduado em Administração ou Administração Pública, por 
meio de seu histórico escolar, curriculum e entrevista, que será realizada no dia 
10/5/2013, no Prédio da Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da UFLA 
(INBATEC), localizado no Câmpus da UFLA, próximo ao Departamento de Educação 
Física. 

mailto:pi@nintec.ufla.br


4- ATIVIDADE DO BOLSISTA 
 
Atuar diretamente em atividades relacionadas à implantação do Parque Científico e 
Tecnológico de Lavras (LAVRASTEC), com dedicação exclusiva, no horário de trabalho 
de 8h às 12h e de 14h às 18h. 
 
 
5- VIGÊNCIA E VALOR DA BOLSA 
 
O período de vigência das bolsas é de junho de 2013 a maio de 2014. 
Valor da Bolsa: R$ 1.521,30 (um mil quinhentos e vinte e um reais e trinta centavos) 
 
 
6- RESULTADO DA SELEÇÃO 
 
O resultado da seleção será divulgado no dia 20/5/2013 pela Coordenação do 
LAVRASTEC no site da UFLA. 
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (35)3829.5177 ou pelo e-mail 
pi@nintec.ufla.br. 
 
 
 

Lavras, 29 de abril de 2013 
 
 
 

 
Profa. Édila Vilela de Resende Von Pinho 

Coordenadora de Implantação do Lavrastec  
Portaria 288/2013 


