
 
 

 
SELEÇÃO Nº 01/2023 – AGENTE DE INOVAÇÃO 

 
 

AGENTE DE INOVAÇÃO para Projeto FUNDUNESP 
 

A Fundação para o Desenvolvimento da Unesp, tendo em vista a necessidade de contratação celetista de 

Agente de Inovação para atuar em Projeto, em parceria com a Prefeitura da cidade de Rio Claro, que visa 

buscar o aperfeiçoamento técnico na área de Inovação, torna público o processo de seleção de Agente de 

Inovação para atuar na cidade de Rio Claro/SP, conforme especificado abaixo: 

 
Vaga: 01 vaga, conforme divulgação no endereço eletrônico 

 https://www.catho.com.br/vagas/compartilhada/22255995/ 

 Valor da Remuneração Mensal: R$ 6.540,00 (seis mil, quinhentos quarenta reais) – por mês – Valor Bruto. 

Benefícios: Vale Alimentação ou Refeição, Assistência Médica plano básico para o titular. 

Local de realização das atividades: Rio Claro/SP. 

Formação Mínima: Ensino superior completo. 

 

Requisitos Técnicos Exigidos: 

- Conhecimento em planejamento e implantação de ambientes de inovação; 
- Experiência de atuação em times multidisciplinares; 
- Habilidade de agregação, cooperação, negociação, comunicação e proatividade. 
 
Requisitos desejáveis: 
- Experiência em implantação ou gestão de ambientes de inovação, preferencialmente em conformidade com 
o modelo de gestão CERNE; 
- Experiência de participação em programas de incubação ou de pré-incubação; 
- Experiência em ecossistemas ou comunidades de inovação; 
- Conhecimento em planejamento estratégico de marketing e comunicação. 
 
Atribuições do emprego: 

Atribuição Geral 

Planejamento e implantação de estrutura de gerenciamento básico e práticas chave do Centro de Inovação 

Tecnológica de Rio Claro em conformidade com a Missão, Visão e Valores do centro: 

Missão: Atuar como uma rede interinstitucional que promove conexão entre problemas e propostas de 

inovação com foco no desenvolvimento econômico, social e ambiental do município de Rio Claro e de seu 

entorno. 

Visão: Apoiar efetivamente empreendimentos, em quaisquer estágios de desenvolvimento, com resiliência e 

flexibilidade para atuar em conformidade com contexto em permanente transformação. 

Valores: Empatia e colaboração efetiva entre entidades associadas como valores fundamentais; Autonomia e 

proatividade das entidades associadas como valores estruturantes da rede de colaboração; Interdependência 

das entidades e compartilhamento efetivo de recursos como valores estruturantes das ações. 

 

 

 



 
 

 

Atribuições específicas 

 

1- Modelagem, implantação de estrutura organizacional e sistematização das práticas do centro; 

2- Gerenciamento e coordenação de ações operacionais do centro e de comunicação e marketing; 

3- Planejamento, implantação, coordenação e avaliação das seguintes práticas: 

a) Sensibilização Ativa e Prospecção; 

b) Seleção de Empreendimentos; 

c) Apoio a empreendimentos em fase de pré-incubação e de incubação; 

d) Interação com Egressos; 

e) Avaliação de Desempenho; 

4- Executar outras atividades correlatas e afins. 

 
 
Período para inscrição/envio de currículos:  Os interessados deverão enviar currículo atualizado para o endereço 
eletrônico rh@fundunesp.org.br , com o assunto Seleção de Agente de Inovação, no período de 17 a 24 de 
março de 2023. 
 

 
Seleção: Através da Análise Curricular, Entrevista e Avaliação Prática. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Itens para avaliação que deverão constar no currículo: 

Formação acadêmica/profissional Comprovante (*) 

Item 1 - Ensino Superior Completo  
Deve ser apresentado o Diploma devidamente registrado 
em IES reconhecida pelo MEC. 

Item 2 - Conhecimento em gestão 
organizacional 

Ementa de disciplina cursada durante a graduação. 

Certificado de formação complementar em nível de pós-
graduação e/ou MBA. 

Certificado de outro tipo de formação complementar. 

Item 3 - Conhecimento em 
planejamento e implantação de 
ambientes de inovação: Formação 
complementar ou experiência em 
implantação ou gestão de 
ambientes de inovação 

Certificado de formação complementar em nível de pós-
graduação e/ou MBA. 

Certificado de outro tipo de formação complementar. 

a) Contrato de trabalho; 

b) termo de outorga; 

c) declaração do empregador, com as atividades 
desenvolvidas, em papel timbrado, datado e 
assinado pelo responsável. 

Os documentos devem demonstrar a experiência na 
área de atuação 

Item 4 - Experiência de atuação em 
times multidisciplinares. 

a) Contrato de trabalho; 

b) termo de outorga; 

c) declaração do empregador, com as atividades 
desenvolvidas, em papel timbrado, datado e 
assinado pelo responsável. 

Os documentos devem demonstrar a experiência na área de 
atuação 

Item 5 - Experiência de participação 
em programas de incubação ou de 
pré-incubação 

a) Certificação; 

b) Contrato de trabalho; 

c) termo de outorga; 

d) declaração do empregador, com as atividades 
desenvolvidas, em papel timbrado, datado e 
assinado pelo responsável. 

Os documentos devem demonstrar a experiência na área de 
atuação 

Item 6 - Conhecimento em 
planejamento estratégico de 
marketing e comunicação 

Certificado de formação complementar em nível de 
graduação, pós-graduação e/ou MBA. 

Certificado de outro tipo de formação complementar. 

(*) A critério da Fundunesp, os itens do currículo deverão ser comprovados conforme tabela acima, a qualquer tempo. 



 
 

 
Entrevista e Avaliação Prática 

 
1. A Entrevista e a Avaliação Prática serão realizadas no dia 02 ou 16/04/2023, a critério da instituição. (a 

confirmação de data e horário será através do e-mail informado no currículo enviado), na cidade de Rio 

Claro/SP, no Instituto de Geociências e Ciências Exatas da UNESP – Campus de Rio Claro, onde as habilidades 

dos candidatos serão avaliadas.  

2. Durante a realização da avaliação prática, os candidatos serão agrupados e acompanhados por uma banca 

avaliadora. 

3. A prova prática será realizada segundo o cronograma abaixo: 

4.  

Item Evento Atividade 

1 Confirmação de presença Assinatura da lista de presença 

2 Apresentação de informações básicas 
Apresentação de informações básicas do Centro de Inovação 
Tecnológica e do Ecossistema de Inovação de Rio Claro aos 
candidatos. 

3 Trabalho em grupo 
Elaboração de modelo de gestão e de governança, bem 
como um conjunto de práticas chave, para o Centro de 
Inovação Tecnológica de Rio Claro. 

4 Apresentação de resultado 
Apresentação do modelo de gestão e governança, bem 
como das práticas chave, elaborados pelos grupos. 

 

3.1 A avaliação dos candidatos será individual, seguindo o critério abaixo: 

 

Agregação, Cooperação, Negociação, Comunicação e Proatividade. 

 
 
Será contratado o candidato mais bem qualificado entre os quesitos de Avaliação Curricular, Entrevista e 
Avaliação Prática.  

 
 

Informações: Recursos Humanos da Fundunesp – rh@fundunesp.org.br e/ou  
Telefone: (11) 3474-5363/5364 – das 8 às 11:30 horas e das 14 às 16 horas. 


