
DO CARGO 

Nome do Cargo Presidente 

Nível do Cargo DAS 101.6 

Órgão de Atuação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior/CAPES 

Requisitos Legais -                                          

- Decreto nº 8.977, de 30 de janeiro de 2017 

DAS RESPONSABILIDADES 

Principais 

Responsabilidades 

I -                                   -              

                                         

II -                                                   

               -graduação; 

III -                                                           

                                                         

organismos nacionais e internacionais; 

IV -                                                        

   -                                                     

                                                    

V -                                                        

                                                        

                                                          

                                                       

                          

VI -                                                     

programas da CAPES; e 

VII -                                                     

melhoria da qualidade da pós-graduação.  

Escopo de 

Gestão/Equipe de 

Trabalho 

I - submeter ao Conselho Superior da CAPES matérias de sua 

competência, conforme disposto no Regimento Interno;  

II - planejar, dirigir, coordenar e controlar a execução das 

atividades da CAPES;  

III - orientar e coordenar o funcionamento geral da CAPES 

em todos os setores de suas atividades, assim como da política 

geral e dos planos, programas e projetos formulados pelo 

Ministério da Educação, afetos as suas finalidades;  

IV - firmar, em nome da CAPES, contratos, convênios, 

acordos, ajustes e outros instrumentos similares, bem como 

representá-la em juízo;  

V - designar os dirigentes das unidades técnicas e 

administrativas definidas no Regimento Interno da CAPES; 

VI - designar os coordenadores de área de avaliação, de 

acordo como § 2o do art. 3o e seus representantes no 

Conselho Técnico-Científico da Educação Superior, 

observado o disposto no art. 9o ;  

VII - designar os membros do Conselho Técnico-Científico da 

Educação Básica de que trata o inciso IV do art. 10;  

VIII - autorizar a contratação de consultores e organizar 

comissões técnicas para a realização de estudos e elaboração 

de pareceres, de acordo com as necessidades específicas da 

CAPES, em consonância com a legislação em vigor;  



IX - praticar os atos necessários à gestão técnica, 

administrativa, orçamentária e financeira da CAPES; e  

X - exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas 

por este Estatuto e pelo Regimento Interno da CAPES. 

 

DOS REQUISITOS DESEJÁVEIS (                                                

                                     o menos                                 

                     

Formação e 

Experiência 

I -                                                            

                                  

II -                                                      

                                                            

                                                              

                                         

III -                                                          

                                                          

          

Competências I -                      

II -                                 

III - Ter capacidade de lidar com                        

IV - Gerenciar conflitos; e 

V - Possuir boa capacidade de               

Outros Requisitos  

 


