
 

 

Comissão de Busca 

Centro de Gestão e Estudos Estratégicos 

 

O Centro de Gestão e Estudos Estratégicos — CGEE é uma associação civil, 

de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada pelo Decreto 4.078 de 09.02.2002 

como Organização Social, nos termos da Lei 9.637 de 15.05.1997. 

 

Conforme estabelecido em seu Estatuto Social, tem por finalidade a promoção 

do desenvolvimento científico e tecnológico, por meio dos seguintes objetivos: 

 

I) Promover e realizar estudos e pesquisas prospectivas de 

alto nível na área de educação, ciência, tecnologia e 

inovação e suas relações com os setores produtores de 

bens e serviços; 

II) Promover e realizar atividades de avaliação de estratégias 

e de impactos econômicos e sociais das políticas, 

programas e projetos científicos, tecnológicos, de inovação 

e de formação de recursos humanos; 

III) Difundir informações, experiências e projetos à sociedade; 

IV) Promover a interlocução, articulação e interação dos 

setores de educação, ciência, tecnologia e inovação com o 

setor empresarial; 

V) Desenvolver atividades de suporte técnico e logístico a 

instituições públicas e privadas; 

VI) Prestar serviços realcionados a sua área de atuação. 

  

O Centro mantém Contrato de Gestão com a União, sob a supervisão do 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações — MCTI e interveniência do Ministério 

da Educação — MEC, tendo sede em Brasília, mas podendo atuar em todo o 

território nacional. Outras informações sobre o centro podem ser encontradas no site 

do CGEE www.cgee.org.br 

 

Comissão de Busca 

 

A Comissão de Busca, designada pelo Conselho de Administração do Centro 

de Gestão e Estudos Estratégicos — CGEE por meio da sua Resolução 30/2021, 

comunica a todos os interessados que, dada a iminência do término do mandato do 

atual Diretor-Presidente, teve início o processo de escolha para o cargo de Diretor-

Presidente do CGEE, para um mandato de 4 (quatro) anos. 

 

 



 

 

 

São requisitos para a ocupação desse cargo: reconhecida idoneidade e 

comprovada experiência em cargos de Direção em instituições das áreas da ciência, 

tecnologia, inovação e educação. É desejável também ter experiência internacional 

na área de atuação do Centro. 

 

As inscrições para participar do processo de escolha para o cargo de Diretor-

Presidente estarão abertas no período de 22 de dezembro de 2021 a 28 de janeiro 

de 2022, devendo os interessados enviar correspondência para o endereço 

comissaodebusca2021@cgee.org.br, anexando: 

• Currículum vitae completo, podendo ser o CV-Lattes;  

• Carta contendo sua decisão de candidatar-se, informando os motivos 

de sua pretensão em ocupar a Presidência do CGEE;  

• Proposta preliminar de trabalho para o período do mandato a ser 

cumprido;  

• Cópia dos seguintes documentos pessoais: carteira de identidade, CPF 

e diploma do mais alto grau de estudo obtido;  

• Declaração de que nunca foi condenado. 

 

O processo de escolha consistirá em avaliação curricular para verificação do 

atendimento aos requisitos estabelecidos, sendo que, a critério da Comissão de 

Busca, um conjunto de candidatos será convidado a participar de entrevista, com 

vistas à formação da lista tríplice a ser submetida ao plenário do Conselho de 

Administração.  

 

A Comissão de Busca é composta pelos Conselheiros Guilherme Ary Plonski, 

Paulo César Rezende de Carvalho Alvim e Rafael Esmeraldo Lucchesi, além das 

representantes externas independentes Helena Bonciani Nader e Lucia Carvalho 

Pinto de Melo. Os trabalhos da Comissão são regidos pelo Art. 30, §§ 3º a 6º do 

Estatuto Social e pelo Art. 43 do Regimento Interno do CGEE. 

 

As inscrições serão recebidas até 23h59min do dia 28 de Janeiro 2022 e as 

possíveis entrevistas serão realizadas em período subsequente. 

 

Outros esclarecimentos poderão ser obtidos com a secretária executiva da 

Comissão de Busca, Theresa Regina Moraes Scafe  tscafe@cgee.org.br. 
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