CENTRO NACIONAL DE PESQUISA EM ENERGIA E MATERIAIS
CHAMADA PARA DIRETOR-GERAL
O Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) iniciou processo de seleção
do novo Diretor-Geral, cargo máximo na gestão da instituição. O processo é conduzido pelo
Conselho de Administração, com o auxílio de um Comitê de Seleção.
Com infraestrutura de pesquisa única na América Latina, o campus do CNPEM ocupa uma
área de 54 hectares e está localizado num Polo de Alta Tecnologia de Campinas, cidade
brasileira que reúne forte base acadêmica e um conjunto expressivo de empresas inovadoras
e de empreendimentos de base tecnológica.
O CNPEM é uma associação privada, sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social
pelo Poder Público para atuar nas áreas de materiais avançados, nanotecnologia, biociências
e bioetanol. A maior parte do seu financiamento provém do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação, por meio de Contrato de Gestão, mas é significativo o aporte de
outras fontes, originárias de agências de fomento, de empresas e de instituições
internacionais.
O Centro é integrado pelo Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), Laboratório
Nacional de Biociências (LNBio), Laboratório Nacional de Nanotecnologia (LNNano) e
Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol (CTBE). Os quatro Laboratórios
Nacionais: (i) oferecem instalações abertas às comunidades acadêmica e empresarial, do
Brasil e do exterior; (ii) realizam projetos próprios de pesquisa e desenvolvimento; (iii)
estabelecem parcerias com empresas para apoiar seus processos de inovação; e (iv)
promovem ações de treinamento e capacitação de pesquisadores, assim como intercâmbio
de informações e experiências. Além de atuar nesses quatro grandes eixos, o CNPEM é
também responsável pela execução de um dos maiores projetos brasileiros na área de
ciência, tecnologia e inovação: a construção de uma nova Fonte de Luz síncrotron de 3ª
geração denominada Projeto Sirius, que colocará o Brasil na fronteira do conhecimento.
Os Diretores dos Laboratórios Nacionais e o Diretor de Administração reportam-se ao
Diretor-Geral, que responde pela gestão da instituição ao Conselho de Administração. O staff
do Centro é constituído por mais de 500 profissionais, entre os quais podem contar-se cerca
de 80 pesquisadores, por volta de 240 técnicos - inclusive engenheiros - de distintas
formações, e ainda 80 especialistas, que trabalham dando suporte à pesquisa principalmente aquela desenvolvida por usuários externos ao Centro, dada a sua
característica de laboratório nacional aberto. Informações mais completas sobre as
atividades do Centro podem ser encontradas em www.cnpem.br.
O Diretor-Geral deve ser um líder com espírito inovador, capaz de formular estratégias de
longo prazo, construir alianças, buscar alternativas para o crescimento do CNPEM e produzir
resultados através de forte capacidade de gestão e mobilização.
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É desejável a experiência em gestão de instituições, públicas ou privadas, na área de ciência e
tecnologia, ter capacidade de julgamento e de tomada de decisão em situações de conflito e
habilidade para conduzir e motivar equipes qualificadas. O Diretor-Geral deve ter título de
doutor, familiaridade com temas científicos e tecnológicos e com os valores envolvidos nas
atividades ligadas ao desenvolvimento da ciência. De modo complementar, ele poderá ter
também experiência de gestão em área tecnológica empresarial e na construção de parcerias
com empresas do setor produtivo.
Deve ainda ter forte capacidade de comunicação, credenciando-se como representante do
CNPEM frente aos formuladores de políticas públicas, a interlocutores de alto nível do meio
acadêmico e empresarial, e ao público em geral. Há preferência por candidato com
conhecimento em áreas de atuação do Centro, experiência comprovada em gestão e forte
interesse e competência em políticas públicas. Porém, o Conselho poderá também avaliar
candidatos com outra origem, desde que demonstrem capacidade para compreender e
comunicar temas científicos e tecnológicos complexos, além de ter habilidade de negociação
e experiência anterior de direção.
O candidato ao cargo de Diretor-Geral deve demonstrar capacidade para assumir
plenamente o comando do CNPEM, fortalecendo sua missão e visão de futuro, e ser capaz de
conduzir a próxima etapa de crescimento da instituição.
Para desempenhar esse papel, é essencial que o novo Diretor-Geral esteja disposto a residir
na cidade de Campinas, ou próximo a ela, de modo a poder dedicar-se em tempo integral à
sua missão. O processo de seleção se estenderá até a indicação de um nome aceito e
aprovado pelo Conselho de Administração. O Comitê de Seleção é composto pelos seguintes
membros:
- Pedro Wongtschowski (Presidente)
- José Fernando Perez (Membro do Conselho de Administração)
- Alaor Silvério Chaves
- Carlos Henrique de Brito Cruz
- José Goldemberg
O mandato do Diretor Geral é de três anos, renovável. O Centro dará apoio às despesas de
mudança e instalação. A documentação obrigatória de candidatos inclui Carta de
Manifestação de Interesse e Curriculum Vitae completo. Candidaturas, assim como dúvidas e
solicitações de informação adicional, devem ser enviadas eletronicamente para o e-mail
selecaodiretorgeral@cnpem.br, até o dia 30 de junho de 2014.
Todos os contatos serão tratados confidencialmente.
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