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Pretendentes a cargo de diretor do INT apresentarão suas propostas em 23
de janeiro
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ESCRITO POR AGÊNCIA GESTÃO CT&I

Os candidatos a diretor do Instituto Nacional de Tecnologia (INT) farão uma apresentação pública de suas propostas de gestão no próximo dia 23 de janeiro, a partir das
9h, na sede da instituição, no Rio de Janeiro (RJ). Um comitê de busca conduzirá o processo de seleção e realizará as entrevistas individuais.
Podem se candidatar ao cargo tecnologistas, engenheiros e pesquisadores, brasileiros ou naturalizados, de reconhecida competência profissional, com visibilidade entre
a comunidade tecnológica e científica, experiência administrativa e capacidade de liderança frente à diversidade de áreas de atuação do INT. Também é indicado na
chamada pública que os candidatos tenham visão de futuro para a instituição, empenho no desenvolvimento integrado científico e tecnológico do País e capacidade
para tratar problemas políticos relacionados com o INT e de gestão, envolvendo atividades internas e externas de relacionamento com órgãos de pesquisa e de
financiamento.
O número total de candidaturas e os nomes dos participantes do pleito só serão conhecidos após o encerramento do período de envio de propostas. Ao final da
avaliação, o comitê encaminhará uma lista tríplice, com suas considerações, ao ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebelo, a quem caberá a escolha final
do nome para preencher o cargo.
(Agência Gestão CT&I, com informações do INT)
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