EDITAL 001/2019
SELEÇÃO DE MENTORES VOLUNTÁRIOS PARA COMPOSIÇÃO DO
BANCO DE MENTORES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA ULBRATECH

A AELBRA – Associação Educacional Luterana do Brasil, por meio de sua Rede ULBRA de Inovação ULBRATECH, resolvem tornar público o presente Edital, que estabelece as instruções para o processo
seletivo de profissionais para atuarem como mentores voluntários na Incubadora Ulbratech e comporem
o Banco de Mentores Voluntários Ulbratech.
1

OBJETIVOS

1.1 Propiciar a conexão de mentores e a respectiva gestão de mentorias aos empreendedores instalados
na Incubadora Tecnológica Ulbratech, nas áreas de gestão empresarial, tecnológica, de inovação,
contábil, financeira, de recursos humanos e jurídica, utilizando-se de um banco de mentores voluntários
selecionados para este fim, agregando capital humano para suporte a Incubadora.
1.2 Para os Empreendedores: Proporcionar acesso a mentorias e consultorias nas áreas de gestão
empresarial, tecnológica, de inovação, contábil, financeira, de recursos humanos e jurídica, para o
desenvolvimento de sua startup;
1.3 Para os Mentores: Proporcionar aos mentores voluntários, aprimoramento profissional em suas
áreas de atuação, por meio de consultorias ou mentorias para empreendedores vinculados a Incubadora
Tecnológica Ulbratech, oportunizando:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Formação continuada;
Incentivo a descoberta de novas habilidades e competências;
Possibilidade de ter novas experiências profissionais;
Desenvolvimento de espírito de liderança;
Ampliação da visão de empreendedorismo e inovação;
Expansão das relações sociais;
Diferenciação curricular;
Aquisição de novos conhecimento e ferramentas de gestão

2 DO VOLUNTARIADO
2.1 O trabalho voluntário desenvolvido na incubadora Ulbratech tem por objetivo proporcionar, aos
mentores, a oportunidade de realização de trabalho voluntário na Incubadora Ulbratech, não obrigatório
e não remunerado;
2.2 A atividade desempenhada pelos mentores voluntários não gerará vínculo empregatício de qualquer
natureza, nos termos da Lei Federal nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998;
2.3 O prazo de vigência deste Edital será de um ano (12 meses), a partir da publicação e posterior
assinatura do Termo de Adesão de Voluntariado, podendo, por iniciativa das partes, ser prorrogado por
mais 12 (doze) meses;
2.4 A carga horária de atividades dos mentores voluntários poderá ser executada, de acordo com a
disponibilidade e de consenso entre a Incubadora Ulbratech e o voluntário;
2.4 Ao mentor voluntário, será fornecido o Certificado de Trabalho Voluntário com a especificação da
carga horária total de voluntariado.
3 DAS VAGAS
3.1 Os candidatos a mentores voluntários aprovados neste edital, farão parte do banco de mentores da
incubadora Ulbratech, não necessitando de vagas específicas, por se tratar de um cadastro de mentores.
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4 ETAPAS
O processo de avaliação e homologação dos mentores no banco de mentores Ulbratech obedece as
seguintes etapas:
a) Análises do Currículo e perfil dos candidatos;
b) Entrevistas com finalistas;
c) Assinatura do termo de aceite da mentoria voluntária e autorização do uso de imagem.
5 DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
Para efetivar a inscrição, os seguintes pré-requisitos são necessários:
5.1 Comprovar experiência e conhecimentos técnicos em pelo menos uma das áreas a seguir:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Gestão
Comercial
Propaganda e Marketing
Finanças
Inovação
Tecnologia
Recursos Humanos
Jurídica
Design

5.2 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita de aceitação das normas e condições
estabelecidas neste edital, às quais não poderá alegar desconhecimento;
5.3 Verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos
fixados neste edital, que contenha qualquer declaração falsa ou inexata, será a mesma cancelada para
todos os fins, mesmo que o candidato tenha sido aprovado nas etapas anteriores.
5.4 Para efetivação da inscrição, o candidato deverá disponibilizar as informações por meio do formulário
http://bit.ly/cadmentoresulbratech e encaminhar os seguintes documentos, de forma digital, por correio
eletrônico:
a) Carteira de identidade e CPF;
b) Currículo Lattes
c) Formulário de inscrição
5.5 As inscrições funcionam de fluxo contínuo.
5.6 O resultado dos selecionados estará disponível no site da Incubadora Ulbratech em até 30 dias após a
assinatura do termo de autorização do uso de imagem e termo de aceite da mentoria voluntária.
6 DISPOSITIVOS FINAIS
6.1 Este Edital entra em vigor na data da sua publicação no site www.ulbratech.com.br.
6.2 Eventuais dúvidas e esclarecimentos poderão ser resolvidas pelo telefone (51) 3462-5600 ou pelo
endereço eletrônico ulbratech@ulbratech.com.br.
Canoas, 3 de dezembro de 2018.

Márcio Roberto Machado da Silva
Diretor de Inovação da ULBRA/AELBRA
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS
DE MENTORIAS PARA A REDE ULBRATECH
CONTRATANTE: Associação Educacional Luterana do Brasil - AELBRA, inscrita no CNPJ sob nº
88.332.580/0001-65, com endereço na Av. Farroupilha, nº 8001, Bairro São José, CEP 92.425-900,
na Cidade de Canoas, Rio Grande do Sul, entidade responsável técnica-científica do Parque
Tecnológico ULBRATECH, doravante denominada somente ULBRATECH.
VOLUNTÁRIO: Nome completo do Mentor Voluntário, brasileiro, casado, profissão empresário,
portador da cédula de identidade 00000000-00, CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado
na Rua Nome Completo da Rua, nº 0000 complemento 000, na cidade de Nome da Cidade, RS,
Brasil, telefone (51) 00000-0000 e endereço de correio eletrônico nome@provedor.com.br.
As partes acima descritas, acordam entre si, com o presente Contrato de Prestação de Serviços
Voluntários de Mentoria para a Rede Ulbratech, que se regerá pelas cláusulas seguintes:
DO OBJETO DO CONTRATO
Cláusula 1ª. O objeto deste presente instrumento é a prestação de serviços de mentoria, pelo
VOLUNTÁRIO, na(s) área(s) de gestão, comercial, propaganda e marketing, finanças, inovação,
tecnologia, recursos humanos, jurídica e design.
DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Cláusula 2ª. O VOLUNTÁRIO prestará ao CONTRATANTE os serviços relacionados na cláusula
primeira do presente Contrato, de acordo com a disponibilidade do VOLUNTÁRIO, a partir de
prévio agendamento feito entre as partes.
Cláusula 3ª. O CONTRATANTE fica obrigado a fornecer todas as condições e meios para que o
VOLUNTÁRIO desenvolva todas as suas atividades.
Cláusula 4ª.

O CONTRATANTE é responsável em avisar ao VOLUNTÁRIO de sua dispensa.
DA REMUNERAÇÃO

Cláusula 5ª. A prestação dos serviços pelo VOLUNTÁRIO serão gratuitos, sendo espontânea
sua prestação, conforme fundamentado na Lei Federal nº 9.608/98.
DA RESCISÃO
Cláusula 6ª. Poderá o presente instrumento ser rescindido a qualquer tempo, por iniciativa de
qualquer parte, não acarretando qualquer ônus para ambos.
DAS CONDIÇÕES GERAIS
Cláusula 7ª. Por ter natureza voluntária, a prestação dos serviços desconfigura-se da relação
trabalhista e previdenciária.
Cláusula 8ª. O presente instrumento está embasado na Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de
1998, que dispõe sobre o serviço voluntário.
Cláusula 9ª.

O presente instrumento terá efeito a partir da data da assinatura.
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DO FORO
Cláusula 10ª. Fica eleito o Foro da Comarca da cidade de Canoas, Rio Grande do Sul, para
dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato.
Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual
teor, juntamente com duas testemunhas.
Canoas, 12 de setembro de 2018.

___________________________________

___________________________________

Márcio Roberto Machado da Silva

Nome completo do Mentor Voluntário

Diretor de Inovação da ULBRA/AELBRA

MENTOR / VOLUNTÁRIO

___________________________________

___________________________________

Nome Completo da Testemunha
CPF: 000.000.000-00

Nome Completo da Testemunha
CPF: 000.000.000-00

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2
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