SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE ESPECIALISTA EM METROLOGIA E
QUALIDADE SÊNIOR
EDITAL Nº 2 – INMETRO, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2010
O Presidente do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO) torna
pública a convocação dos candidatos para a entrega de documentos, conforme subitem 7.2 do Edital
nº 1 – Inmetro, de 29 de outubro de 2009, publicado no Diário Oficial da União, referente ao concurso
público para provimento de vagas no cargo de nível superior de Especialista em Metrologia e Qualidade
Sênior.
1 Convocação para defesa e arguição pública de memorial, defesa e arguição pública de plano de
trabalho e avaliação de títulos e produção científica e tecnológica, na seguinte ordem: cargo/área,
número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética.
1.1 ESPECIALISTA EM METROLOGIA E QUALIDADE SÊNIOR
1.1.1 GESTÃO PÚBLICA
10000081, Alcir Ernesto de Souza Junior / 10000052, Elvino Valdomiro Michel / 10000086, Israel da
Costa / 10000047, Kideoany Santos de Aguiar / 10000029, Paulo Roberto de Araujo Ornellas /
10000015, Sergio Iaccarino.
1.1.2 BIOENGENHARIA CELULAR
10000109, Ane Claudia Fernandes Nunes / 10000050, Claudia do O Pessoa / 10000092, Fernando Costa
e Silva Filho / 10000073, Igor Iuco Castro da Silva / 10000106, Jose Mauro Granjeiro / 10000080, Marta
Sampaio de Freitas / 10000095, Pedro Canisio Binsfeld.
1.1.3 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
10000078, Ruth Epsztejn.
1.1.4 CIÊNCIAS ECONÔMICAS
10000100, Iana Ferrao de Almeida.
1.1.5 ORGANIZAÇÃO CELULAR
10000051, Marlene Benchimol.
1.1.6 QUÍMICA
10000089, Ilene Matano Abreu / 10000037, Romeu Jose Daroda / 10000102, Rosangela Novaes de
Jesus.
1.1.7 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
10000083, Alysson Viana Cirilo / 10000038, Edcarlos Oliveira da Silva / 10000074, Heliomar Medeiros de
Lima / 10000096, Jorge Ney Queiroz Sergio.
2 DOS DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES
2.1 O candidato deverá entregar, nos dias 9 e 10 de fevereiro de 2010, das 9 às 17 horas, na
Universidade UNIGRANRIO - Campus Lapa, Rua da Lapa, nº 86 (Prédio da Associação Cristã de Moços ACM) - 8º Andar, Sala 817 – Lapa, Rio de Janeiro/RJ, o curriculum vitae, o memorial, o texto escrito do
plano de trabalho e a documentação referente à avaliação de títulos e produção científica, conforme
abaixo:
a) o curriculum vitae, preferencialmente o Currículo Lattes, em 5 (cinco) vias;
b) cópias autenticadas em cartório dos títulos e cópias dos trabalhos referidos no curriculum vitae;

c) memorial, assinado, identificado pelo nome e número de inscrição do candidato, com no máximo 20
(vinte) páginas, em 5 (cinco) vias, acompanhado de comentário que permita ajuizar a significação dos
títulos e trabalhos a eles atribuída pelo próprio candidato;
d) plano de trabalho, assinado, identificado pelo nome e número de inscrição do candidato, com no
máximo 10 (dez) páginas, em 5 (cinco) vias;
e) cópia autenticada em cartório da cédula de identidade e do CPF.
2.2 Os requisitos para o cargo/área são os constantes do item 4 do Edital nº 1 – Inmetro, de 29 de
outubro de 2009, publicado no Diário Oficial da União, e serão exigidos por ocasião da posse do
candidato no cargo.
2.3 Para a entrega dos documentos, o candidato deverá observar todas as instruções contidas nos itens
8, 9 e 10 do Edital nº 1 – INMETRO, de 29 de outubro de 2009.
2.4 O candidato ao cargo de Especialista em Metrologia e Qualidade Sênior que não entregar o
Memorial e/ou o curriculum vitae na forma, no prazo e no local estipulados no edital de abertura e
neste edital será eliminado do concurso público.
2.5 O candidato que não apresentar o título e o texto do plano de trabalho na forma, no prazo e no local
estipulados no edital de abertura e neste edital será automaticamente eliminado do concurso.
2.6 Receberá nota zero o candidato que não entregar os títulos na forma, no prazo e no local
estipulados no edital de abertura e neste edital.
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 Os locais e os horários para das provas descritas no subitem 7.1 do edital de abertura serão
oportunamente publicados no Diário Oficial da União e divulgados na Internet, nos endereços
eletrônicos do CESPE/UnB e do Inmetro.
3.2 A prova de Avaliação de Títulos será realizada em etapa posterior às demais provas e os candidatos
eliminados nas provas anteriores não terão seus títulos avaliados.
JOÃO ALZIRO HERZ DA JORNADA
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