MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
COMITÊ DE ESPECIALISTAS PROCURA CANDIDATOS À DIREÇÃO DO INT- INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGIA
O Ministério da Ciência e Tecnologia está iniciando o processo de seleção de um
novo Diretor para o Instituto Nacional de Tecnologia, a ser realizado por um comitê de especialistas, nomeado
recentemente pelos Ministros da Pasta, Sergio Machado Rezende, pela Portaria Nº 1.009 de 07.12.2010, e Aloizio
Mercadante Oliva, pela Portaria Nº74, de 16.02.2011, de acordo com a Portaria Nº 1037 de 10.12.2009 e Art. 7º de
seu Regimento Interno.
Esse sistema de escolha de dirigentes vem sendo praticado pelo MCT para os cargos de Direção de
todas as suas Unidades de Pesquisa, com amplo sucesso. A seleção, que dá origem a uma lista tríplice encaminhada
ao Ministro do MCT, é sempre realizada por comitês de especialistas, que buscam identificar, nas comunidades
científica, tecnológica e empresarial, nomes que se identifiquem com as diretrizes técnicas e político-administrativas
estabelecidas para cada instituição.
O Comitê para o INT, presidido pelo Dr. Odilon Antonio Marcuzzo do Canto, da Agência
Brasileiro – Argentino de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares - ABACC, tem ainda, como membros, os
Drs. Alexandre Benevento Marques, do Instituto Nacional de Tecnologia, Carlos Augusto Gabrois Gadelha, da
Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos, SCTIE/Ministério da Saúde, Carlos Tadeu da Costa
Fraga, do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello – CENPES/Petrobras, o Dr.
João Carlos Ferraz, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, a Dra. Lúcia
Carvalho Pinto de Mello, do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos – CGEE, o Dr. Luis Manuel Rebelo
Fernandes, da Pontífícia Universidade Católica PUC/Rio.
Poderão se candidatar para o cargo quaisquer tecnologistas, engenheiros, pesquisadores brasileiros ou
naturalizados, que atendam aos seguintes requisitos básicos:
• competência profissional reconhecida;
• visibilidade junto à comunidade tecnológica e científica;
• experiência administrativa e capacidade de promover a agregação entre os funcionários do INT,
levando-se em consideração a diversidade de áreas de atuação do Instituto;
• visão de futuro para a instituição e empenho no desenvolvimento integrado científico e
tecnológico do País;
• capacidade de tratar problemas políticos relacionados com o INT;
• capacidade demonstrada de gestão, envolvendo atividades internas e externas de relacionamento
com órgãos de pesquisa e de financiamento;
• comprometimento com a execução do Plano Diretor do INT e com o Plano de Ações do MCT;
• comprometimento com a elevação contínua da qualidade das atividades em Ciência, Tecnologia e
Inovação realizadas no INT;
• motivação para enfrentar novos desafios internos e externos ao Instituto.
Os documentos para candidatura ao cargo devem ser enviados até o dia 21 de março de 2011, em
papel e via eletrônica, para o endereço abaixo enunciado; abrangendo carta solicitando inscrição da candidatura,
curriculum vitae, incluindo produção científica, e texto de até cinco páginas, descrevendo sua visão de futuro para o
Instituto Nacional de Tecnologia e a aderência do seu projeto de gestão com o Plano Diretor do INT 2011-2015, que
estará disponível na página eletrônica do Instituto (www.int.gov.br):
Dr. Odilon Antonio Marcuzzo do Canto
Agência Brasileiro – Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares – ABACC
Av. Rio Branco, 123 – G 515 – Centro
CEP: 20040-005 – Rio de Janeiro – RJ
Endereço eletrônico: odilon@abacc.org.br
O processo seletivo, além da avaliação dos documentos dos candidatos solicitados, incluirá
apresentação pública de seu plano de gestão para o INT e entrevista privada dos candidatos com o Comitê de Busca,
em local, data e hora a serem previamente definidos pelo Comitê.

