
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SUB-REITORIA DE PÓS - GRADUAÇÃO E PESQUISA 

DEPARTAMENTO DE INOVAÇÃO 

 

 

EDITAL QUALITEC 2014 –  NÍVEL SUPERIOR 
 

1.     Documentação dos bolsistas: 

indicados pelos coordenadores das UDTs, entregue ao InovUerj, das 

10 às 16 horas, entre os dias 07/10 e 10/10/2014; 
 
 

2.     memorando de encaminhamento com a documentação e 

a ficha do bolsista, preenchida e assinada pelo Coordenador 

da UDT. 
 

 

3.     Documentação necessária: 
 
 

         Identidade 
         Passaporte com visto para os bolsistas estrangeiros 
         CPF 
         Comprovante de residência em nome do bolsista 
      Comprovante de abertura de conta corrente junto ao Banco 

Bradesco S/A, em nome do bolsista ou Cartão da conta corrente no 
Banco Bradesco, em nome do bolsista. 

         Certificado  de  conclusão  do  Curso  de  Mestrado  e  demais 

titulações, para bolsista com Mestrado ou comprovação de cinco anos 

no mercado de trabalho. 

        Certificado de conclusão do Curso de Doutorado e demais 

titulações, para bolsista com Doutorado ou comprovação de dez anos 

no mercado de trabalho. 

         Não  ter  nenhum  outro  vínculo  de  trabalho  ou  bolsa  com 

qualquer instituição. 
 
 
 
 

Links para acessar os formulários: 
 



Formulario  Bolsista  Superior  Doutorado  - para Bolsista Sênior com título de 

Doutor ou Especialista de Mercado com experiência comprovada de 

10 anos. 
 

 
 

   Formulario Bolsita Superior Mestrado  - para bolsista Bolsista Superior com 

título de Mestre ou Especialista de Mercado com experiência 

comprovada de 05 anos.

http://www.sr2.uerj.br/inovuerj/formulario_superior_Doutorado_2014.docx
http://www.sr2.uerj.br/inovuerj/formulario_superior_Mestrado_2014.docx


UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SUB-REITORIA DE PÓS - GRADUAÇÃO E PESQUISA 

DEPARTAMENTO DE INOVAÇÃO 

 

 

4.     Início  das  atividades  do  bolsista  em  01/11/2014,  ou 

01/12/2014. 
 

O projeto inicia em 2014 com as 60 bolsas. Após esta data, a 

indicação perderá validade para este edital e a cota de bolsa 

será transferida para a UDT classificada na sequência. 
 

 
 
 

IMPORTANTE SABER: 
 

Atenção: o bolsista só poderá iniciar suas atividades na UDT 

após “aceite” da documentação pelo InovUerj. 
 

Para  fins  de  comprovação  do  tempo  de  experiência  no 

mercado para os bolsistas sem os títulos de mestre ou doutor, 

conforme previsto no Edital Qualitec 2014, deverão ser apresentados: 

anotação na CTPS ou Contrato de prestação de serviços para 

os prestadores de serviços (PJ) ou Declaração em papel 

timbrado da empresa com carimbo do CNPJ; 
 

A  data  prevista  para  o  início  das  atividades  dos  bolsistas  é 

01/11/2014 ou 01/12/2014. 
 

Quando a documentação do bolsista estiver incompleta, o 

memorando com a documentação será devolvida à UDT, ficando sob 

a responsabilidade do candidato à bolsa e do coordenador, o envio 

completo da documentação necessária. Poderá ser indicado outro 

bolsista caso a regularização da documentação não ocorra em tempo 

hábil para o início das atividades na UDT. 
 

Cada UDT selecionada tem o direito de indicar 01 bolsista, ficando 

sob a responsabilidade do coordenador especificar a categoria do 

bolsista, conforme previsto no item 3 do Edital Qualitec 2014. 
 

Para   fins   de   pagamento   da   bolsa   Qualitec,   só   será   aceito 

comprovante de conta corrente no Banco Bradesco em nome do 

bolsista. Não será aceito, em hipótese alguma, registro de conta 

poupança. 


