EDITAL PARA CHAMADA DE CANDIDATOS PARA CHEFIA DA COORDENAÇÃO
GERAL DE OBSERVAÇÃO DA TERRA (OBT)
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) está iniciando em 29/09/2010 o processo de seleção
de um novo Chefe para a sua Coordenação Geral de Observação da Terra (OBT), sediada em São José
dos Campos, SP, o qual deverá ser implementado por um Comitê de Busca (CB) designado pelo Diretor
do Instituto (DE/DIR-2612 de 22/09/2010).
A missão do CB, constituído por profissionais atuantes em áreas afins às do INPE, é identificar, nas
comunidades científica e tecnológica, nomes adequados às diretrizes técnicas e político-administrativas
do Instituto para essa Coordenação (cf. Plano Diretor do INPE 2007-2011). Após esse processo seletivo,
será elaborada uma lista tríplice que subsidiará o Diretor do INPE na escolha do novo chefe da OBT. A
permanência no cargo será de até 48 meses com direito a uma única recondução por igual período.
O Comitê é presidido pelo Dr. Antonio Lopes Padilha (CEA/INPE) e tem ainda como membros os Drs.
Antonio Miguel Vieira Monteiro (OBT/INPE), Antonio Roberto Formaggio (OBT/INPE), Jurandir
Zullo Junior (CEPAGRI/UNICAMP) e Marco Antonio Casanova (PUC-RJ).
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 à Chefia da OBT:
- experiência profissional em áreas de atuação da OBT;
- visibilidade junto às comunidades científicas e tecnológicas nacional e internacional;
- visão estratégica e de futuro para a OBT, em consonância com a missão do INPE para essa unidade;
- capacidade de tratar questões científicas, administrativas, políticas e de visão estratégica relacionadas
com a OBT;
- experiência técnica e administrativa;
- capacidade de gerenciar projetos e pessoas, e habilidade no relacionamento interpessoal;
- experiência em cooperação nacional e internacional;
- motivação para enfrentar novos desafios.
As cartas de inscrição para o cargo devem ser acompanhadas de curriculum vitae detalhado e atualizado
do candidato e de um texto com até cinco páginas, com a descrição do seu projeto de gestão e sua visão
de futuro para a OBT, considerando um mandato de 4 anos. A documentação pode ser enviada
eletronicamente (e-mail abaixo), desde que seguida de uma cópia em papel com a carta de
encaminhamento assinada pelo candidato. No caso em que a inscrição seja feita apenas por papel, os
originais devem ser acompanhados por 4 cópias. Toda a documentação deve ser enviada até o dia 29 de
outubro de 2010 para o seguinte endereço:
Dr. Antonio Lopes Padilha
Ref.: Comitê de Busca para Chefia da OBT/INPE
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE
Av. dos Astronautas, 1758, Jd. da Granja
12227-010 São José dos Campos - SP
E-mail: padilha@dge.inpe.br
O processo seletivo incluirá uma audiência pública para exposição do plano de gestão e uma entrevista
oral dos candidatos com os membros do Comitê de Busca, em local, data e hora a serem definidos.

