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Membro do Comitê Científico—Cargo Voluntário  

A Dimensions Sciences está buscando profissionais qualificados para integrar nosso Conselho 
Científico. Nossa missão é ajudar cientistas em início de carreira de comunidades sub 
representadas com programas de orientação e bolsas de estudo para promover a diversidade 
nas ciências com o objetivo de estimular políticas inclusivas, a colaboração internacional e a 
pesquisa inovadora. Somos uma organização pequena e totalmente voluntária que precisa da 
sua experiência. 

Procuramos candidatos que representem os stakeholders da Dimensions Sciences com 
experiência numa das seguintes áreas: 

 Professor ou cientista, com título de doutor, de instituições no Brasil e EUA com experiência 
anterior na orientação de alunos de graduação. 

 Cientista de empresa privada com experiência anterior na supervisão de outros cientistas. 

A experiência em uma das seguintes áreas também é desejada: 

 Diversidade, inclusão e equidade em ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM). 
O candidato entende as dificuldades e desafios associados a comunidades sub-
representadas (por exemplo, raciais, étnicas, de gênero, geografia) nos campos STEM. 

 Desenvolvimento de programas de bolsas e prêmios, métricas de avaliação e avaliação de 
impacto 

Responsabilidades do trabalho 
 Desenvolver, aprovar e monitorar os programas científicos da organização 
 Compreender a missão, políticas, programas e necessidades da organização 
 Comparecer e participar conscientemente das reuniões do conselho 
 Participar plenamente em um ou mais subcomitês 
 Manter a confidencialidade sobre todos os assuntos internos da organização 
 Assistir e participar de reuniões regularmente e eventos especiais 
 Esteja atento às preocupações da comunidade acadêmica que podem ser abordadas por 

nossa missão, objetivos e programas 

Habilidades e qualificações profissionais exigidas 
 Supervisão do planejamento e avaliação do programa científico  
 Habilidade de comunicação na língua inglesa 
 Liderança e aconselhamento organizacional 
 Compreensão de ambientes multiculturais e diversidade, equidade e inclusão 

Características desejadas 
 Experiência anterior de participação em Comitês Científicos 
 Professor, cientista, inventor 


