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CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS 
(CEMADEN)/ MCTIC 
 
Edital para escolha dos membros servidores de carreira do Comitê de Governança, 
Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos – CGRC 
 
 
O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais  (Cemaden) – 
unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - 
comunica a abertura do processo de escolha de representantes de servidores das 
carreiras: analista em C&T, pesquisador e tecnologista para participarem do Comitê de 
Governança, Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos - CGRC, instituído 
pela  Portaria nº 34, de 01 de abril de 2019, conforme Artigo 2º alínea III, a ser realizado 
pelo Comitê de Busca, nomeado pelo diretor Osvaldo Moraes, conforme Portaria Nº 
40/2019/SEI-CEMADEN, de 21 de maio de 2019,  de acordo com as diretrizes e regras 
constantes nesse Edital. 
 

1.Vagas do CGRC para os servidores do Cemaden 

O Comitê de Busca fará o processo de escolha de seis membros de  representantes dos 

servidores para integrar o CGRC, a saber : 

1.Titular e Suplente de representantes dos Analistas em C&T (2) 

2.Titular e Suplente de representantes dos Pesquisadores (2) 

3.Titular e Suplente de representantes dos Tecnologistas (2) 

 

2 .Membros do Comitê de Busca 

O Comitê de Busca para a escolha dos membros identificados pela alínea III do Artigo 2º 
da PORTARIA Nº 34|20I9|SEI-CEMADEN, de 01 de Abril de 2019. é composto pelos 
servidores :  
 
ANDRÉ APARECIDO DE SOUZA IVO (Tecnologista)  
Lotação: Divisão de Monitoramento e Alertas – DIMON/CGOM/CEMADEN 
 
BRUNO STRAMANDINOLI MORENO (Analista em C&T) 
Lotação: Coordenação de Administração – COCAD/CEMADEN 
 
GLAUSTON ROBERTO TEIXEIRA DE LIMA (Pesquisador) 
Lotação: Coordenação-Geral de Pesquisa e Desenvolvimento – CGPD/CEMADEN 
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3. Divulgação do processo de escolha 

Será convocada uma assembleia dos servidores efetivos do Cemaden para divulgação 

interna do processo de escolha dos representantes dos servidores do Comitê de 

Governança, Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos – CGRC. 

4. Inscrições 

Podem se inscrever para a candidatura às vagas de representantes do Comitê de 
Governança, Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos - CGRC os 
servidores efetivos do quadro funcional do Cemaden, com noções de Gestão e 
Governança. 

Governança - é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e 
incentivadas, envolvendo o relacionamento entre as partes interessadas (stakeholders), 
conselhos de administração, diretoria e órgãos de fiscalização e controle internos e 
externos. A boa governança busca a maior efetividade e maior economia das ações 
associadas aos processos de gestão, liderança, tomada de decisão, controle e 
monitoramento da atuação dessas organizações. 

As boas práticas de governança seguem princípios baseados em recomendações 
objetivas onde a principal delas é o alinhamento de interesses dos dirigentes da 
organização com os objetivos institucionais, facilitando seu acesso a recursos e 
contribuindo para a qualidade da gestão na organização. 

Os candidatos deverão apresentar a seguinte documentação : 

1. Súmula curricular (até uma página) com base nos critérios básicos mencionados; 

2. Certificado de cursos nas áreas de gestão (se houver) 

3. URL do Currículo Lattes 

Para inscrição dos interessados na candidatura, os documentos devem ser enviados até 
às 12 horas do dia 28 de maio de 2019, endereçado aos e-mails de cada área dos 
integrantes do Comitê de Busca, nomeados pela Portaria Nº 40/2019/SEI-CEMADEN, de 
21 de maio de 2019, como segue : 

 

Candidatos Tecnologistas - para o e-mail:  andre.ivo@cemaden.gov.br 
 
Candidatos Analistas - para o e-mail:  bruno.moreno@cemaden.gov.br 
 
Candidatos Pesquisadores - para o e-mail: glauston.lima@cemaden.gov.br 
 
 
  
5. Homologação das candidaturas 
 
Recebidos os documentos, será feita a análise e o enquadramento dos(as) 
interessado(as) aos pré-requisitos pelo Comitê de Busca. A lista dos candidatos com as 
inscrições homologadas será publicada no Boletim de Serviço do Cemaden, no dia 29 de 
maio de 2019. 

mailto:andre.ivo@cemaden.gov.br
mailto:bruno.moreno@cemaden.gov.br
mailto:glauston.lima@cemaden.gov.br
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Após a homologação dos nomes dos candidatos, os integrantes do Comitê de Busca 

farão a reanálise da documentação e adequação aos seguintes critérios: 

É desejável que o candidato ao Comitê de Governança tenha: 

- Conhecimento mínimo razoável das boas práticas aplicáveis à administração pública. 

- Noções do significado de Política de Governança na Administração Pública. 

- Noções do significado de Gestão de Risco aplicável à Administração Pública. 

- Noções de conceitos e técnicas de gerenciamento de risco, controle, programas, 
projetos e governança nas organizações públicas. 

- Noções de como integrar a gestão de riscos no processo de planejamento estratégico na 
administração pública. 

- Noções de controles internos de gestão implementados em órgãos e entidades da 
administração pública. 

- Familiaridade mínima com os termos: 

Transparência (disclosure) 

Equidade entre as partes interessadas - stakeholders (fairness) 

Prestação de contas (accountability) 

Responsabilidade corporativa (compliance) 

Outros termos ligados a governança pública: Eficiência, Eficácia, Legitimidade, 
Transparência etc. 

- Conhecimento mínimo do Decreto 9.203 de 22/11/2017 que dispõe sobre a política de 
governança da administração pública federal. 

- Conhecimento mínimo da Instrução Normativa IN MP/CGU no. 01/2016 que dispõe 
sobre controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo 
federal. 

- Experiência prévia na participação de Conselhos Superiores em organizações públicas 
ou privadas. 

 

6. Resultados 

A publicação dos resultados da escolha dos representantes dos servidores para a 

composição do CGRC será feita até o dia 03 de junho de 2019. 

7. Cronograma 
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As etapas do processo de escolha dos candidatos à vaga de representantes dos 

servidores do Cemaden do CGRC, bem como seus respectivos prazos, seguirão o 

seguinte cronograma  

21.05.2019 

Instituição do “Comitê de Busca” para a identificação dos 

membros descritos na alínea III do Artigo 2º da PORTARIA Nº 

34|20I9|SEI-CEMADEN, de 01 de Abril de 2019. 

22.05.2019 
Publicação do Edital de Abertura da Escolha dos Membros 

Servidores de Carreira do CEMADEN do CGRC. 

23.05.2019 

Apresentação, em assembleia, do processo de escolha dos 

representantes dos servidores, conforme a alínea III do Artigo 

2º da PORTARIA Nº 34|20I9|SEI-CEMADEN, de 01 de Abril de 

2019 

Até 12 

horas do 

dia 

28.05.2019  

Inscrição das candidaturas dos interessados. 

29.05.2019 Homologação das candidaturas. 

31.05.2019 Análise das candidaturas versus perfis esperados. 

03.06.2019 
Publicação da lista dos servidores escolhidos para compor a 

CGRC. 

 

 

São José dos Campos (SP), 22 de maio de 2019. 

 

Comitê de Busca dos Membros Servidores de Carreira para compor o CGRC  

 

 


