Fones: (83) 2101-9020 / 2101-9025
Fax: (83) 2101-9023
E-mail: paqtc@paqtc.org.br
www.paqtc.org.br

Edital de Seleção 001/2019 realizado pela Fundação Parque Tecnológico da Paraíba e sua
Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Criativos e Inovadores de Campina Grande.
A Fundação Parque Tecnológico da Paraíba - Fundação PaqTcPB, através da Incubadora
Tecnológica de Empreendimentos Criativos e Inovadores de Campina Grande - ITCG, torna
pública a presente chamada de seleção de colaboradores(as).
1. Apresentações
Fundação PaqTcPB
A Fundação Parque Tecnológico da Paraíba promove o empreendedorismo inovador no Estado
da Paraíba, apoiando a criação e crescimento de empresas de base tecnológica e de
empreendimentos sociais, através da apropriação dos conhecimentos e tecnologias geradas nas
Instituições de P&D e da inserção de produtos, serviços e processos no mercado – inclusive no
exterior – contribuindo para o desenvolvimento do país.
ITCG
Incubadora de Empreendimentos Criativos e Inovadores de Campina Grande – ITCG, localizada
em Campina Grande – PB, concebida e gerida pela Fundação Parque Tecnológico da Paraíba
(Fundação PaqTcPB), apoia empreendimentos inovadores na identificação e desenvolvimento de
suas ideias, visando sua viabilidade e inserção no mercado, desde a criação até sua consolidação,
como forma de promover o empreendedorismo inovador em nosso estado e região.

2. Sobre a Seleção
A seleção contará com duas etapas de avaliação, formulário de inscrição online e entrevista
presencial. As inscrições serão até o dia 16 de janeiro de 2019 e serão contratados (as) até 02
(dois) colaboradores (as), com os seguintes perfis:
2.1 Pré-requisitos e qualificações mínimos:
2.1.1. Analista de Mercado: (01 vaga)
a. Ensino Superior completo (Bacharelado em Administração de Empresas; Bacharelado em
Engenharia de Produção, Bacharelado em Economia);
b. Perfil multidisciplinar comprovado;
c. Ser proativo;
d. Ter perfil de liderança comprovado;
e. Buscar soluções criativas para resolver desafios;
f. Ser colaborativo;
g. Ter identificação com temas de empreendedorismo, inovação e tecnologia;
h. Possuir expertise nas áreas de mercado;
i. Ter conhecimento em inglês e habilitação comprovada;
j. Ter habilidade e competências em ferramentas computacionais de gestão;
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k. Ter disponibilidade de carga horária de 40 horas semanais;
l. Ter disponibilidade para trabalhos externos e, consequentemente viagens.
2.1.2 Analista de Finanças: (01 vaga)
a. Ensino Superior completo (Bacharelado em Administração de Empresas; Bacharelado em
Ciência Contábeis; Bacharelado em Engenharia de Produção, Bacharelado em Economia);
b. Perfil multidisciplinar comprovado;
c. Ser proativo;
d. Ter perfil de liderança comprovado;
e. Buscar soluções criativas para resolver desafios;
f. Ser colaborativo;
g. Ter identificação com temas de empreendedorismo, inovação e tecnologia;
h. Possuir expertise nas áreas de mercado;
i. Ter conhecimento em inglês e habilitação comprovada;
j. Ter habilidade e competências em ferramentas computacionais de finanças;
m. Ter disponibilidade de carga horária de 40 horas semanais;
n. Ter disponibilidade para trabalhos externos e, consequentemente viagens.

2.2 Etapas de Seleção
1ª Etapa
 Formulário de inscrição online, clique aqui para acessar
2ª Etapa
 Entrevistas presenciais com os selecionados após análise do formulário de inscrição, a ser
realizada na Fundação Parque Tecnológico da Paraíba pela equipe avaliadora do presente
edital
2.3 Cronograma
FASES

DATA

Inscrições Online

07 a 16 de janeiro de 2019

Divulgação do resultado dos
classificados pós análise das
inscrições

21 de janeiro de 2019

Realização das entrevistas com
classificados

22 a 24 de janeiro 2019

Divulgação final do resultado
dos classificados

25 de janeiro de 2019
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3. Disposições finais
3.1 Esclarecimentos e informações adicionais acerca deste Edital poderão ser solicitados no
período de sua vigência através do e-mail mayaracosta@paqtc.org.br, pelo telefone (83) 21019030 ou diretamente na sede da Fundação PaqTcPB localizada na Rua Emiliano Rosendo Silva,
115, Bodocongó, Campina Grande/PB, CEP: 58.429-690, no horário das 08 às 11 horas e das 14
às 17 horas, de segunda a sexta-feira;
3.2 A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser alterado, revogado ou anulado, no todo ou
em parte, por motivo de interesse público ou exigência legal, sem que isso implique direito a
indenização ou reclamação de qualquer natureza;
3.3 A participação na presente seleção implica em aceitação integral e irretratável das normas
deste Edital;
3.4 Os recursos administrativos só serão aceitos no prazo de 03 (três) dias úteis da divulgação do
resultado final, de acordo com o cronograma, não podendo ser prorrogado;
3.5 A Fundação Parque Tecnológico da Paraíba reserva-se o direito de resolver os casos omissos
e as situações não previstas neste Edital, estabelecendo o foro da cidade de Campina Grande,
estado da Paraíba, para dirimir questões oriundas da execução deste;
3.6 O número de vagas poderá não ser totalmente preenchido, caso a Comissão de Organização
e Avaliação julgue que os candidatos não possuam perfil, rendimento e ou dedicação necessários
para assumir as funções do cargo;
3.7 Empreendedores incubados na ITCG, assim como seus sócios e colaboradores não poderão
se inscrever no presente edital;
3.8 Toda e qualquer decisão sobre o desenvolvimento das etapas presentes neste Edital, caberá
apenas à Comissão de Organização e Avaliação da Fundação PaqTcPB. Dessa forma, caso haja
qualquer questionamento, os participantes deverão entrar em contanto através do e-mail
mayaracosta@paqtc.org.br, forma oficial de contato entre os participantes e a Comissão.

Campina Grande, 07 de janeiro de 2019.

______________________________________________
José Nilton Silva
Diretor Geral da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba
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