TERMO DE REFERÊNCIA PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA
No.09/2016

BOLSA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
Área de Concentração em Desenvolvimento Científico e Tecnológico
Linha de Desenvolvimento de CTI – Desenvolvimento do Parque Tecnológico da
Bahia
PROJETO
Incubadoras de base tecnológica: Estudos de melhoria na Áity Incubadora de
Empresas

Salvador/BA
Março de 2016

1

1 - DADOS GERAIS DO TERMO DE REFERENCIA
1.1. A SECTI
A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI é a instituição do Governo da Bahia
indutora do desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação no Estado. A SECTI busca
promover espaços de participação e interação entre os agentes do sistema estadual de ciência,
tecnologia e inovação, a sociedade e o mundo, estimulando a produção de conhecimento, a
tecnologia, a inovação e o empreendedorismo em todo o Estado. As Bolsas de Desenvolvimento
em Ciência, Tecnologia e Inovação são instrumentos utilizados pela SECTI para subsidiar ações
estratégicas em Ciência, Tecnologia e Inovação.
Site Institucional: http://www.secti.ba.gov.br/
Endereço: 5ª avenida, Plataforma II, Ala B, 1º andar, Centro Administrativo da Bahia – CAB,
Salvador-BA, CEP: 41.745-004
1.2. Título do Projeto
Incubadoras de base tecnológica: Estudos de melhoria na Áity Incubadora de Empresas
1.3 Áreas de domínio do projeto
Administração: Incubadoras de base tecnológica, Inovação e Startup´s, Modelagem de negócios,
Marketing.
1.4 Coordenador do Projeto
Coordenação do Parque Tecnológico da Bahia
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2 - DADOS GERAIS DO PROJETO
2.1 Objetivo:
Estruturação e consolidação da Áity Incubadora de Base tecnológica situada no Parque
Tecnológico da Bahia e fortalecimento/ampliação das empresas de base tecnológica, visando
fomentar/produzir e difundir conhecimento para o empreendedor, criando uma ambiência
favorável este segmento na Bahia. Isto dará através da adoção e experimentação das melhores
práticas de incubação no âmbito Brasil e mundial, que resultaram na incubação de novos projetos,
produtos e serviços, contribuindo para tornar o Parque Tecnológico um espaço público que
concentre o surgimento e desenvolvimento de idéias, produtos e serviços inovadores de base
tecnológica e de setores como o da indústria criativa na Bahia.
2.2Atividades Previstas
a) Apoiar tecnicamente a Coordenação da Áíty nas ações de gestão da Incubadora;
b) Apoiar a Coordenação da Áity nas ações de Monitoramento das empresas da Incubadora;
c) Acompanhar ações técnicas no monitoramento do desenvolvimento das empresas durante
o período de incubação.
d) Apoiar com abordagens inovadoras às solicitações e demandas das empresas durante o
período de incubação;
f) Apoiar a elaboração, divulgação e gestão/realização de chamadas públicas, que
contemplem os setores ligados às áreas de interesse da Áity incubadora de empresas do
Parque Tecnológico da Bahia;
g) Entre outras atividades relacionadas com o projeto.
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2.3Resultados Esperados do Projeto
•

Fortalecer a inovação e o empreendedorismo dentro do Estado da Bahia, através do
fomento a geração de empresas de base tecnológica aptas ao estágio de incubação de
negócios e experimentação de projetos, serviços em empresas de base tecnológicas e
produtos criativos;

•

Fomentar ações de formação e qualificação de recursos humanos para atuação nesse
segmento de empresas de base tecnológicas e da indústria criativa;

•

Tornar a incubadora Áity referência no Norte/Nordeste eo Parque Tecnológico da Bahia,
um ponto de convergência e referência para novas empresas de base tecnológica e da
indústria criativa na Bahia;

•

Produção e difusão do conhecimento sobre inovação tecnológica, empreendedorismo,
startup´s, incubadoras de base tecnológica, indústrias criativas, clusters, territórios
inovadores, entre outros.

2.4Categoria da bolsa, nível e dedicação
A SECTI está selecionando, mediante este Termo de Referência, 1 (um) bolsista:
Código da Bolsa: TR 09/01
Categoria: Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
Nível: 4 - Bolsista com titulação de Especialista ou profissional com pelo
menos 4 anos de experiência em áreas afins com o domínio do
projeto
Valor: R$ 3.000,00
Dedicação: 40 horas/semana.
2.5Duração e renovação
Conforme chamada pública da SECTI, a duração da bolsa será de até três anos, com renovação
anual.
2.6Processo Seletivo
O processo seletivo simplificado consistirá de duas fases: 1ª. Fase - Análise curricular feita com
base nos critérios obrigatórios e classificatórios; 2ª. Fase – Avaliação técnica de caráter
classificatório.
1ª fase: Os interessados deverão encaminhar os currículos para o endereço eletrônico
chamadapublica@secti.ba.gov.br.No campo “assunto” deverá constar o numero o
código da bolsa para a qual está se candidatando, ou seja “TR09/01”.
2ª fase: Os candidatos selecionados na 1ª fase serão convocados para uma avaliação técnica.
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O bolsista deverá atender aos seguintes critérios obrigatórios:
a. Titulação mínima de Especialista ou profissional com pelo menos 4 anos de
experiência em áreas afins com o domínio do projeto;
b. Conhecimento sobre administração de empresas ou, incubadora de empresas ou,
startup´s ou, elaboração e/ou implementação de modelo de negócios ou,
validação/tração de novos negócios ou, elaboração e implementação de projetos;
Os critérios obrigatórios serão utilizados para a análise curricular:
PONTUAÇÂO
(máxima)

CRITÉRIOS CLASSIFICATORIOS DE ANÁLISE CURRICULAR
1 pontos para cada ano de experiência empreendendo no mercado.

2,0

1 pontos para cada 3 anos de experiência em organismos públicos,
preferencialmente relacionado com CTI.
1 pontos para cada ano de experiência em gestão de projetos e gestão de
processos.
Cursos nas áreas de gestão geral, gestão de projetos, gestão financeira,
gerência empresarial, startup´s, modelo de negócios, inovação
tecnológica, planejamento estratégico, modelagem de negócios e
validação/tração de novos negócios, organização de documentos, Pacote
Office (Excel, Word e Acess).

2,0
2,0

1,0

Formação em administração, economia, direito ou secretariado.

1,0

Experiência na organização de eventos técnicos e/ou científicos

1,0

Experiência na realização de publicações técnicas.

0,5

Experiência participando de implementações/operações: ISO 9000,
Planejamento Estratégico, modelagem de negócios e validação/tração de
novos negócios, organização de documentos, Pacote Office (Excel, Word
e Acess).

0,5

Total

10

2ª. Fase – Avaliação técnica de caráter classificatório dos candidatos selecionados na 1ª
fase:
O candidato, classificado para 2a fase, passará por uma avaliação técnica com base nos
seguintes critérios:
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA
Apresenta domínio sobre técnicas e procedimentos necessários para o

PONTUAÇÂO
(máxima)
10
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desenvolvimento das atividades previstas
Total

10

Escala para a pontuação dos critérios de avaliação técnica:
• 0 a 2 - não atende
• 2 a 4 - atende parcialmente
• 4 a 6 - atende
• 6 a 8- atende com destaque
• 8 a 10- atende plenamente
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