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MCTIC abre seleção para escolha de novo diretor para o
Centro de Tecnologia Mineral (Cetem)
O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações (MCTIC) abriu processo sele vo para a
escolha de novo diretor para o Centro de Tecnologia
Mineral (Cetem), unidade de pesquisa do ministério,
localizada na cidade do Rio de Janeiro.
De acordo com a re ﬁcação do edital publicado no Diário
Oﬁcial da União, os interessados em concorrer à vaga têm
até 10 de junho de 2020 para encaminhar a documentação
exigida. O cargo tem mandato de quatro anos.
Podem se inscrever para o cargo quaisquer cidadãos com notório conhecimento e experiência proﬁssional nas
áreas de atuação do Cetem, portadores de diploma de doutorado e que atendam aos requisitos básicos descritos
no edital.
Os documentos exigidos para a candidatura incluem carta com solicitação de inscrição acompanhada de
memorial explicitando sua capacitação rela va aos requisitos básicos, curriculum La es atualizado, incluindo
produção cien ﬁca, e texto de até cinco páginas descrevendo a visão de futuro para o Cetem e seu plano de
gestão, alinhado à Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2016-2022 (ENCTI) e aos Programas
Estratégicos do Ins tuto.
Além da avaliação dos documentos solicitados, o processo sele vo incluirá apresentação pública do plano de
gestão e entrevista privada dos interessados pelo Comitê de Busca. O comitê irá selecionar e encaminhar três
nomes ao Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que deﬁnirá quem assume o cargo.
A íntegra do Edital de abertura foi publicada no Diário Oﬁcial da União de 05/05/2020, Seção III, página 07,
disponível em h p://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=05/05/2020&jornal=530&pagina=7 (h p://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=05/05/2020&jornal=530&pagina=7) .

https://cti.gov.br/pt-br/noticias/mctic-abre-seleção-para-escolha-de-novo-diretor-para-o-centro-de-tecnologia-mineral-cetem

1/3

5/20/2020

MCTIC abre seleção para escolha de novo diretor para o Centro de Tecnologia Mineral (Cetem) | CTI Renato Archer

A íntegra da re ﬁcação foi publicada no Diário Oﬁcial da União de 06/05/2020, Seção III, página 05, disponível
em h p://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=06/05/2020&jornal=530&pagina=5&totalArquivos=199
(h p://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=06/05/2020&jornal=530&pagina=5&totalArquivos=199) .

Os interessados devem encaminhar a documentação exigida, por e-mail, ao seguinte endereço:
Prof. Paulo Roberto Gomes Brandão
Presidente do Comitê de Busca para o Cetem
E-mail: prgbrandao@hotmail.com (mailto:prgbrandao@hotmail.com) ou pbrandao@demin.ufmg.br
(mailto:pbrandao@demin.ufmg.br)
78 leituras
Compartilhe!
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