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27 de maio de 2021 

EDITAL Nº 24/2021

SELEÇÃO DE COORDENADOR PARA O ESCRITÓRIO LOCAL DE INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA – ELITT  

O Núcleo Institucional de Pesquisa e Extensão (NIPE), no uso de suas atribuições legais, de  

acordo com a Resolução nº 07/2015, torna público o processo de seleção para coordenador 

do  ELITT para atuar junto ao Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) do Instituto Federal de 

Educação,  Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – IFSULDEMINAS de acordo com as 

seguintes  disposições. 

1. OBJETIVO 
1.1 Seleção de um coordenador para atuar no ELITT do Campus Inconfidentes, em apoio 

ao  NIT – IFSULDEMINAS. 

2. VAGA - COORDENAÇÃO 
2.1 O coordenador do ELITT auxiliará o NIT e o Campus Inconfidentes, na disseminação 

da  inovação e atuará nas demandas institucionais relacionadas à implantação de uma 

cultura inovadora e empreendedora, atendendo ao ambiente produtivo local, regional 

e nacional.

3. ATIVIDADES 
3.1 Executar as ações previstas na Resolução nº 07/2015 do Conselho Superior, a 

saber:  de estímulo à construção de ambientes especializados e cooperativos de inovação, 

estímulo à participação no processo de inovação e empreendedorismo, gestão de recursos 

financeiros oriundos de editais e atividades decorrentes dos objetivos e das 

competências atribuídas ao NIT, do sigilo e confidencialidade, da prestação de serviços de 

inovação, da transferência de tecnologia, das parcerias e das bolsas, internas e externas, de 

estímulo à inovação. 

4. REQUISITOS 
4.1 Ser servidor efetivo ocupante do cargo de Professor ou Técnico Administrativo do 

IFSULDEMINAS Campus Inconfidentes.

5. INSCRIÇÕES
5.1  As inscrições serão feitas por meio do formulário eletrônico disponível no link: 

https://forms.gle/3dyTekS2uGMcBams7 no período de 28/05/2021 até o dia 

06/06/2021.
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