
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS – INPE 

 

EDITAL PARA ESCOLHA DO CHEFE DO CENTRO DE CIÊNCIA DO SISTEMA 

TERRESTRE – CST 

 

 

O INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS – INPE inicia nesta data o 

processo de seleção para a escolha de um novo Chefe do Centro de Ciência do Sistema 

Terrestre – CST. 

 

A permanência do novo Chefe do CST no cargo será de 24 meses, com possibilidade de 

duas reconduções. Essas reconduções serão efetuadas a critério do Diretor do INPE. 

 

O Comitê de Busca – CB para a escolha do Chefe do CST, designado pelo Diretor do 

INPE, tem a seguinte composição: Polinaya Muralikrishna (DAE/INPE), Ana Paula Dutra 

de Aguiar (CST/INPE), Clezio Marcos De Nardin (CTC/INPE), Maria Cristina Forti 

(CST/INPE) e Peter Mann Toledo (CST/INPE). 

 

A missão deste CB é identificar gestores para a Chefia do CST, pertencentes ao quadro de 

servidores ativos do INPE. O CB reserva o direito de buscar candidatos fora do quadro dos 

servidores do INPE. O CB encaminhará uma lista com, no máximo, três nomes de 

candidatos para subsidiar o Diretor do INPE na escolha do novo Chefe do CST. 

 

Os candidatos ao cargo deverão ter formação superior compatível com a função. As 

seguintes características são essenciais e serão consideradas pelo CB na avaliação das 

candidaturas: 

 

- Competência profissional com experiência na área de ciência do sistema terrestre ou 

área afim; 

- Visão estratégica e de futuro com consonância com a missão do INPE para a 

unidade; 

- Capacidade de tratar questões técnicas, administrativas, políticas e de visão 

estratégica, relacionadas ao CST; 

- Motivação para enfrentar novos desafios; 

- Habilidade no relacionamento interpessoal; 

- Experiência administrativa e capacidade de gerenciar projetos tecnológicos; 

- Experiência em cooperação nacional e internacional. 

 

Maiores informações sobre o Centro de Ciência do Sistema Terrestre – CST poderão ser 

obtidas no endereço http://www.ccst.inpe.br/. 

 

As inscrições serão efetuadas por meio de carta, acompanhada do Curriculum Vitae 

(incluindo endereço postal e eletrônico, e telefone para contato) e de um texto, limitado a 4 

páginas, descrevendo a experiência administrativa anterior (dentro e/ou fora do INPE), a 

http://www.ccst.inpe.br/


motivação para o cargo e uma proposta de gestão para a unidade. Os documentos deverão 

ser remetidos ao Presidente do CB, no endereço a seguir, até o dia 07 de abril de 2014. 

 

Polinaya Muralikrishna 

Presidente do Comitê de Busca – CST 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE 

Av. dos Astronautas, 1758 

Jd. Da Granja 

12227-010, São José dos Campos – SP 

Fone: (012) 3208 7148; Fax: (012) 3208 6990 

E-mail: murali@dae.inpe.br 

 

As propostas deverão ser entregues em forma impressa, até o dia 07 de abril de 2014 às 17 

horas, ao Presidente do CB, Polinaya Muralikrishna ( Sala 69, Prédio CEA-1, Ramal 7148, 

Cel: 99723 1074) ou à Sra. Fátima Usifatti (Sala 84 no mesmo prédio). Após o dia 07 de 

abril de 2014, em data, horário e local a serem definidos, haverá também uma sessão 

pública organizada pelo CB, em que os candidatos farão uma breve apresentação de suas 

propostas e responderão perguntas do público presente. Os candidatos pré-selecionados 

serão entrevistados pelo CB em data e local a serem divulgados oportunamente. 

 

O Comitê se reserva o direito de estender o período de inscrição. 

 

São José dos Campos, 1º de abril de 2014. 

 

Leonel Fernando Perondi 

Diretor do INPE   

mailto:murali@dae.inpe.br

