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EDITAL PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS À CHEFIA DA 

 COORDENAÇÃO GERAL DE CIÊNCIAS ESPACIAIS E ATMOSFÉRICAS - CEA 
 

 

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) inicia, com esse Edital, o processo de seleção 

para escolha de um novo Chefe para a Coordenação Geral de Ciências Espaciais e Atmosféricas 

(CEA), sediada em São José dos Campos – SP. As normas vigentes para escolha de Chefias no 

INPE são regulamentadas pela RE/DIR-552.05, que estabelece a designação de um Comitê de 

Busca para avaliar as qualificações de candidatos ao cargo.  

 

O presente Comitê de Busca, nomeado pela DE/DIR-2627.01, tem como membros o Dr. Eduardo 

Abramof (CTE/INPE), o Dr. Barclay Robert Clemesha (CEA/INPE), o Dr. Walter Demétrio Gonzalez 

Alarcon (CEA/INPE), o Dr. Jacques Raymond Daniel Lépine (IAG/USP) e o Dr. Ricardo Magno Osório 

Galvão (CBPF/MCT), sob a presidência do primeiro. 

   

A missão do Comitê é identificar, nas comunidades científica e tecnológica, nomes adequados às 

diretrizes técnicas e político-administrativas do Instituto para essa Coordenação, conforme 

estabelecido no Plano Diretor 2007-2011 do INPE. Informações sobre o INPE e a CEA podem ser 

obtidas através dos portais www.inpe.br e www.cea.inpe.br, respectivamente, e os documentos 

mencionados nesse Edital podem ser baixados no sítio http://www.las.inpe.br/~abramof/CB_CEA/.  

 

A permanência no cargo será de até 48 meses com direito a uma única recondução por igual período. 

A remuneração integral para essa Chefia (DAS 101.4) é de R$6.843,76 e de R$4.106,25 para a 

opção de cargo efetivo. Poderão se candidatar brasileiros natos ou naturalizados, e estrangeiros que 

pertençam ao quadro do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), considerando-se os seguintes 

requisitos como características desejáveis para o candidato: 

 

• Experiência profissional em áreas de atuação da CEA; 

• Visibilidade junto às comunidades científicas e tecnológicas nacional e internacional; 

• Visão estratégica e de futuro para a CEA, em consonância com a missão do INPE; 

• Capacidade de tratar questões científicas, administrativas, e políticas relacionadas a CEA; 

• Capacidade de gerenciar projetos e pessoas, e habilidade no relacionamento interpessoal; 

• Experiência em cooperação nacional e internacional; 

• Motivação para enfrentar novos desafios. 
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Para a inscrição cada candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 

 

• Carta de encaminhamento; 

• Plano de trabalho com até cinco páginas, com a descrição do seu projeto de gestão e sua 

visão de futuro para a CEA, considerando um mandato de quatro anos; 

• Curriculum vitae ou Lattes detalhado e atualizado. 

 

Toda a documentação deve ser enviada até o dia 11 de fevereiro de 2011 pelo correio em um 

envelope, valendo a data de postagem, para o seguinte endereço: 

 
Dr. Eduardo Abramof- 

Comitê de Busca para Chefia da CEA/INPE 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE 

Av. dos Astronautas, 1758, Jd. da Granja 

12227-010 São José dos Campos - SP 

 

ou entregue e protocolada na Secretaria da Coordenação de Laboratórios Associados – CTE, 

localizada no andar superior do Prédio Materiais do INPE em São José dos Campos – SP, até o dia 

11 de fevereiro de 2011 às 17:00 horas.  

 

O processo seletivo incluirá a análise da documentação e uma entrevista oral dos candidatos com os 

membros do Comitê de Busca, em local, data e hora a serem definidos. Após esse processo seletivo, 

será elaborada uma lista com até três nomes que subsidiará o Diretor do INPE na escolha do novo 

Chefe da CEA. 

 


