
Chamada para candidatos à posição de diretor executivo para Clara
Número de vagas: 01 (uma)

Requisitos mínimos

Curso superior completo, preferencialmente nas áreas de Engenharia, Economia,
Administração ou equivalente;

Disponibilidade para fazer constantes viagens internacionais;

Inglês fluente, falado e escrito. Desejável que tenha vivido em um país anglo-saxão.
Deverá ser capaz de redigir documentos extensos em inglês;

Português ou espanhol como primeira língua, excelente domínio de seu idioma natal,
excelentes redação e vocabulário no idioma natal;

Possuir ampla rede de contatos pessoais internacionais demonstráveis, idealmente em
organismos de financiamento e/ou empresas e organizações de tecnologia da informação
ou de telecomunicações (deverão ser indicadas ao menos dez referências de alto nível
neste tipo de organização). Deverão ser listados contatos em países americanos e
europeus;

Saber usar a Internet como ferramenta de trabalho: correio eletrônico, Web e ferramentas
de colaboração.

Experiência acadêmica

Haver desempenhado um cargo de gestão acadêmica em uma universidade latino-
americana no nível de diretor de departamento, de centro ou superior.

Experiência profissional

Possuir experiência em gestão, de preferência em organização cuja missão esteja
centrada em tecnologias de informação ou em telecomunicações.

Requisitos desejáveis

Pós-graduação, idealmente grau de doutor;

Deverá gozar de saúde compatível para o cargo, o que requer habilidade para se envolver
em longas viagens e trabalhar com intervalos pequenos para adaptação a outros fusos
horários, alimentação e costumes.

Local de trabalho

Qualquer país participante da Clara. O diretor executivo poderá manter residência em seu
país de origem e receberá apoio logístico da rede nacional acadêmica local, membro da
Clara.

Remuneração

A remuneração será determinada de acordo com os salários de mercado e a capacidade
do proponente. O candidato deverá indicar na proposta suas pretensões.

Início das atividades na função

1º de novembro de 2004 (negociável uma breve postergação)

Prazo para recebimento
de currículos:

Até as 12 horas do dia
30 de setembro de 2004
Horário de Montevidéu - GMT-3

O currículo pode ser enviado
pelo correio para:

Cargo Diretor Ejecutivo
Attn. Srª. Beatriz Rodriguez
Colonia 2066
Montevideo, 11200
Uruguay

E por correio eletrônico, em
formato Word ou PDF, para:

Beatriz Rodriguez
<beatrizr@seciu.edu.uy>


