
 

 
 

Comitê de Busca – Presidente do CGEE 
 
 

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 regimento Interno, tem por finalidade a 

promoção do desenvolvimento cientifico e tecnológico, tendo como principais 
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 politicas, projetos e 
programas 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; 

O Centro mantém Contrato de Gestão com a União, sob supervisão 
do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC e 
interveniência do Ministério da Educação – MEC, tendo sede em Brasília, 
mas podendo atuar em todo o território nacional. 

 
Atualmente encontra-se vago o cargo de Presidente e com a 

finalidade de preenchê-lo é feita a presente convocação: 
 

Comitê de Busca 
 

O Presidente do Conselho de Administração do Centro de Gestão e 
Estudos Estratégicos – CGEE comunica a todos os interessados que estará 
desenvolvendo processo seletivo para ocupação da função de Presidente do 
CGEE, para um mandato de 4 (quatro) anos. 

 
São requisitos para o exercicio dessa função o notório saber nas 

áreas de politicas publicas em ciência, tecnologia e inovação; experiência na 
gestão de organizações publicas e/ou privadas; liderança e capacidade de 
trabalho em equipe; conhecimento e experiência comprovada na gestão de 
instituições do sistema nacional de inovação; além de  reputação ilibada. 

 



 

 
 

As inscrições para participar do processo seletivo estarão abertas no 
período de 18 de outubro a 17 de novembro de 2017, devendo os 
interessados enviar correspondência para o endereço 
comitedebusca2017@cgee.org.br anexando, além de carta registrando o 
interesse e as razões pela quais gostaria de presidir o CGEE, cópia do 
currículo atualizado, proposta preliminar de trabalho a ser desenvolvida nos 
próximos quatro anos, cópia da documentação pessoal (carteira de 
identidade, CPF e diploma do mais alto grau educacional obtido) e 
declaração de não ter sido condenado em nenhuma instância. 

 
O processo seletivo consistirá em avalição curricular para verificação 

do atendimento aos requisitos estabelecidos, sendo os melhores colocados 
convidados a participar de entrevista com o Comitê de Busca, com vistas à 
formação da lista a ser submetida ao plenário do Conselho o qual será 
composto pelos Conselheiros Evando Mirra de Paula e Silva; Mario Neto 
Borges e Guilherme Ary Plonski, além dos especialistas Pedro 
Wongtschowski e João Fernando Gomes de Oliveira. 

 
As inscrições serão recebidas até as 18h00min do dia 17 de 

novembro de 2017 e as possíveis entrevistas serão realizadas no período de 
21 a 30 de novembro de 2017. 

  
Outros esclarecimentos poderão ser obtidos junto ao CGEE, pelo e-

mail edmundo@cgee.org.br. 
 


