
Anúncio 

 

"Instruções para Candidatos(as) à Posição de Coordenador Geral do CPTEC - INPE" 

 

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais constituiu Comitê de Busca (DE/DIR-2068) para a 

posição de Coordenador Geral de seu Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos 

(CPTEC). Candidatos(as) aptos(as) que atendam às qualificações necessárias são convidados a 

se inscrever de acordo com as instruções abaixo. 

 

Qualificações necessárias aos(às) candidatos(as) 

 

(1) Formação educacional: doutorado, sendo mestrado aceitável para candidatos(as) com 

excepcional experiência profissional. 

(2) Experiência profissional e/ou científica e/ou gerencial mínima de 10 anos; preferência 

será dada a candidatos(as) com experiência prévia  em meteorologia ou climatologia 

ou, mais amplamente, na área ambiental. 

(3) Habilidade para liderar e motivar profissionais altamente capacitados. 

(4) Habilidade para gerenciar projetos científicos e tecnológicos de alta complexidade. 

(5) Avançada habilidade de comunicação. 

(6) Domínio fluente da língua inglesa. 

(7) Disponibilidade de realocação de residência para Cachoeira Paulista, SP, ou 

imediações. 

(8) Disponibilidade para viagens nacionais e internacionais. 

(9) Histórico de comportamento profissional ético e íntegro. 

 

Documentos necessários à inscrição 

 

Da proposição de candidatura, devem constar:  

(1)) Cópia do Curriculum Lattes atualizado  (incluindo índice de citação de trabalhos científicos 

e índice h para bases ISI e Google Acadêmico);   

(2) Plano de Gestão para um mandato de 4 (quatro) anos, contendo (máximo de 5 (cinco) 

páginas):  

(i) visão de futuro para as áreas de atuação do CPTEC nos cenários nacional e 

internacional;  

(ii) proposta de estratégia, prioridades institucionais, ações e atividades de gestão;  



 (iii) outras informações julgadas relevantes pelo(a) candidato(a). 

(3) Memorial descritivo contendo a motivação para o cargo e as principais qualificações e 

experiências profissionais, científicas e gerenciais do candidato para a posição (máximo de 5 

(cinco) páginas).  

 

Como se candidatar 

 

Candidatos(as) interessados(as) em se candidatar a esta posição devem enviar envelope selado 

contendo os documentos para candidatura indicados acima até o dia 20 de outubro de 2010, 

endereçado ao:  

 

INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

A/C Dr. Carlos A Nobre 

Presidente do Comitê de Busca 

Avenida dos Astronautas, 1758 

12227-010 São José dos Campos, SP 

 

Outras informações 

 

(1) Informações sobre o INPE e o CPTEC podem ser obtidas através das páginas internet 

www.inpe.br e www.cptec.inpe.br, respectivamente.  

(2) Os candidatos pré-selecionados serão entrevistados pelo Comitê de Busca, constituído 

por Carlos A Nobre, Eduardo Assad, José P. Bonatti, Luiz A. Machado e Tercio Ambrizzi. 

(3) Os trabalhos de Comitês de Busca no INPE são regidos pela RE-DIR-552.05. 

(4) Outras questões sobre o processo de busca e seleção, condições salariais, etc. devem 

ser dirigidas ao Presidente do Comitê de Busca no endereço acima. 

 

Carlos A. Nobre 

Presidente do Comitê de Busca  

INPE 


