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Edital 02/2003

Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco

OBJETIVO

Convocação de candidaturas ao cargo de Diretor Científico e Tecnológico da FACEPE.

FUNÇÕES

Nos termos do Regimento Interno da FACEPE:

Art 23 - A Diretoria de Ciência e Tecnologia tem como finalidade coordenar os programas técnico-científicos, na formação
de recursos humanos, no incentivo e fomento à pesquisa científica e tecnológica, de acordo com as diretrizes
estabelecidas pelo presente Estatuto, competindo-lhe:

I - coordenar e implementar a política de fomento à ciência e tecnologia estabelecida pela FACEPE;

II - acompanhar a execução dos programas de desenvolvimento científico e dos programas estratégicos e de indução,
financiados pela FACEPE;

III - articular-se com instituições científicas e tecnológicas, no seu âmbito de competência, para assuntos de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico;

IV - propor ao Diretor Presidente as diretrizes para o desenvolvimento de programa de apoio à pesquisa e à formação de
recursos humanos;

V - indicar ao Diretor Presidente da FACEPE os membros das Câmaras de Assessoramento e Avaliação;

VI - coordenar os trabalhos das Câmaras de Assessoramento e Avaliação promovendo reuniões para apreciar as
solicitações recebidas pela FACEPE e acompanhar os resultados dos investimentos realizados;

VII - indicar ao Diretor Presidente aprovação ou indeferimento de solicitações de bolsas e auxílios;

VIII - manter rigoroso controle sobre os relatórios dos pesquisadores que receberam financiamento da FACEPE, tendo em
vista o acompanhamento, avaliação e fiscalização;

IX - manter e supervisionar o sistema de informações sobre os incentivos financeiros concedidos pela FACEPE, bem como
consultas técnico-científicas;

X - manter os dados atualizados acerca das unidades de pesquisa localizadas no Estado, bem como das pesquisas
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realizadas, identificando aquelas sob o amparo da FACEPE;

XI - auxiliar na elaboração do relatório anual das atividades da FACEPE, com informações básicas a respeito da sua área
de atuação; e

XII - exercer outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Diretor Presidente.

O Diretor Científico e Tecnológico terá um mandato de 3 anos.

REQUISITOS DE INSCRIÇÃO

A inscrição de candidato à função de Diretor Científico e Tecnológico será feita mediante apresentação subscrita por, no
mínimo, 10 (dez) pesquisadores doutores integrantes das entidades públicas de ensino e pesquisa sediadas no Estado.

Os candidatos a Diretor Científico e Tecnológico deverão ser pesquisadores ativos em suas áreas de conhecimento,
devendo, a critério do Conselho Superior, já terem obtido classificação nível 01 (um) do CNPq ou serem reconhecidos
nacionalmente como de notório saber.

Os candidatos deverão demonstrar que possuem relevante experiência na administração de Ciência e Tecnologia, bem
como apresentar um Plano de Trabalho com as atividades que pretende desenvolver à frente da Diretoria Científica e
Tecnológica.

PROCESSO DE SELEÇÃO

O Diretor Científico e Tecnológico, símbolo CDA-4, será nomeado pelo Governador do Estado, dentre os componentes de
uma lista tríplice de pesquisadores elaborada pelo Conselho Superior da FACEPE.

INSCRIÇÃO

Local: FACEPE - Rua Benfica, 150- Madalena, Recife/PE

PRAZOS

Inscrição: 28 de março à 28 de abril de 2003

APOIO

Todo o processo de consulta estará sendo coordenado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência- Seção
Pernambuco.


