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Carta de Motivação 


 


Goiânia, 16 de abril de 2020. 


Exmoºs Senhores e Senhoras, 


Em 1995, ano de criação do CGI, estava graduando em meu segundo curso superior, 


Engenharia Civil.  Em 1994 graduei no curso superior de Tecnologia em Processamento 


de Dados. Bem antes, ainda no primário, usava o que ganhava de mesada ou outros 


serviços de criança, na época sem problemas de trabalhar, na aquisição de revistas de 


programação e de eletrônica. Aos 14 anos ministrava aulas de Basic e já desenvolvia 


aplicativos comerciais em COBOL.  Meu sonho inicial de criança está realizado pois me 


considero um cientista no desenvolvimento de algoritmos biométricos para 


identificação humana. O algoritmo de impressões digitais que desenvolvemos está entre 


os 15 melhores do mundo dentre 1974 avaliados (Fonte: FVC OnGoing, algoritmo 


Neokoros NK-BIT, categoria standard 1:1.).  


A Internet sempre me fascinou e Nela encontramos o poder de alcançar o mundo de 


forma instantânea. Temos que fazer bom uso e por isso me preocupo com a 


desinformação e com o uso indevido de dados privados, somado a interferência de 


interesses políticos e corporativos. Tomando emprestado as palavras de Tim Berners-


Lee “A web está num ponto crucial no qual 50% do planeta estará conectado em 2019. 


Somos responsáveis por ambos – pela metade online e pela outra não conectada 


também”.  Meu desejo é de contribuir com o CGI para o avanço de um aculturamento e 


conscientização dos líderes, criando um comprometimento entre eles, para tornar a 


web mais acessível além de um local seguro e aberto.  


Faço parte do SINDINFORMATICA, sindicato patronal das empresas de TIC de Goiás 


desde 2004, seja como associado nos primeiros anos ou fazendo parte da diretoria. 


Atualmente estou Presidente do Sindinformática e Vice-Presidente da Fecomercio-GO. 


Pela Fecomercio assumi a cadeira de Vice-Presidente da Aliança pela Inovação em Goiás, 


Membro do Conselho Deliberativo do Sebrae-GO, Conselheiro do SESC-GO e SENAC-BR 


e sou Membro do Conselho Superior da Faculdade Senac Goiás. Participei da criação da 


COMTEC, Comunidade Tecnológica de Goiás em 2005 que se fundiu a ASSESPRO-GO, 


ocasião em que assumi a Vice-Presidência Financeira e Sustentabilidade (2017/2018) e 


na atual diretoria estou participando como Conselheiro. Sou associado da AMCHAM-GO 


desde 2006 e fui Presidente do Comitê de Tecnologia e Inovação de 2017 a 2018. 


Atenciosamente, 


 


Marco César Chaul, CBP* 
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Propostas 


 


Goiânia, 16 de abril de 2020. 


 


Exmoºs Senhores e Senhoras, 


 


Pretendo trabalhar em harmonia com o CGI nos assuntos em andamento, expondo 


ideias e melhorias e: 


- Elaborar um documento englobando vários elos necessários para o avanço de um 


aculturamento e conscientização dos líderes, criando um comprometimento entre eles, 


para tornar a web mais acessível além de um local seguro e aberto; 


- Elaborar planejamento para aumentar a representatividade do CGI. 


 


 


 


Atenciosamente, 


 


 


Marco César Chaul, CBP* 
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