Edital 01 de 2018

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais ((INPE) comunica a abertura do processo de seleção
de um novo Coordenador-Geral
Geral para a sua Coordenação-Geral
Geral de Observação da Terra
(CGOBT), a ser realizado por um comitê de especialistas
especialistas.
A seleção, que resultará em uma lista tríplice encaminhada ao Diretor do INPE,
INPE será realizada
por comitê
tê de especialistas que buscará reconhecer
reconhecer, nas comunidades científica, tecnológica e
empresarial, nomes que se identifiquem com as diretrizes técnicas e político-administrativas
político
estabelecidas para o INPE, bem como com as competências atribuídas à CGOBT, de acordo
com o Regimento do INPE,, Portaria Nº 5.149, de 14 de novembro de 2016
2016,, Seção
Seçã XIII, Art. 63.
O Comitê,, constituído por convite do Diretor do INPE, Dr. Ricardo Galvão, é composto pelo Dr.
PAULO
AULO EDUARDO ARTAXO NETTO
NETTO, do IF/USP, que o presidirá, e pelos Doutores CARLOS
ROBERTO DE SOUZA FILHO, do IGE/UNICAMP
IGE/UNICAMP, CLAUDIO RICCOMINI, do IEE e IG/USP, DILCE DE
FÁTIMA ROSSETTI, da CGOBT/INPE
CGOBT/INPE, e REINHARDT ADOLFO FUCK, da UnB.
Poderão se candidatar para o cargo quaisquer cidadãos, brasileiros ou naturalizados,
portadores de diploma de doutorado e que atendam aos seguintes requisitos básicos:
- notório conhecimento, competência e experiência profissio
profissional nas áreas de atuação da
CGOBT;
- visibilidade junto à comunidade científica e tecnológica;
- experiência gerencial e administrativa envolvendo atividades de relacionamento com
organizações de fomento, do Governo e entidades da sociedade em geral, bem como
c
capacidade de trabalhar de forma articulada com as políticas públicas do MCTI
MCTIC e do Governo
Federal;
- liderança para motivar o corpo técnico e científico e os demais colaboradores da CGOBT;
- capacidade de interagir com o setor produtivo para a contra
contratação de projetos de
desenvolvimento
esenvolvimento tecnológico e inovação;
- visão de futuro voltada para o crescimento científico e tecnológico da CGOBT;
CGOBT
- entendimento e comprometimento com missão da CGOBT,
OBT,
http://www.obt.inpe.br/OBT/acesso
http://www.obt.inpe.br/OBT/acesso-a-informacao/institucional; e

disponível

em

- entendimento e comprometimento com a execução do Plano Diretor do INPE e com o Plano
de Ação do MCTIC.
O processo de seleção é composto por análise dos currículos, documentos e propostas dos
candidatos, exposição oral pública das propostas e entrevista individual perante o comitê de
busca.

Para candidatura ao cargo, deverão ser enviados
enviados, até a data de 15/02/2018,, por via eletrônica
para cbobt@inpe.br, os seguintes documentos:
Carta solicitando inscrição da candidatura;
Currículo Lattes atualizado; e
Texto de até cinco páginas, descrevendo sua visão de futuro para a CGOBTee a aderência do seu
projeto de gestão à Missão da GCOBT e ao Plano Diretor 2016-2019 do INPE.
Recebidos os currículos, será feita a análise dos documentos e enquadramento dos candidatos
aos pré-requisitos.
requisitos. A lista com as inscrições homologadas será publicada no sítio eletrônico do
INPE (www.inpe.br) e também enviada aos candidatos, assim como as datas e local para a
apresentação pública e entrevistas.
Maiores informações poderão ser solicitadas pelo endereço de email: cbobt@inpe.br.
cbobt@inpe.br

