
 

 

 

EDITAL Nº 01/2021 

 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA PESQUISADOR EM MICROECONOMIA APLICADA DO 

 FGV EESP C-MICRO/CLEAR 

 

O Centro de Estudos em Microeconomia Aplicada (FGV EESP C-MICRO) e o Centro de Aprendizagem em Avaliação 

e Resultados para o Brasil e a África Lusófona (FGV EESP Clear) tornam público a abertura do processo seletivo para 

vaga de Pesquisador em Microeconomia Aplicada do FGV EESP C-MICRO/Clear. 

O C-Micro tem como objetivo contribuir para o debate de políticas públicas no país sobre temas relacionados ao mercado 

de trabalho, educação, saúde e políticas de proteção social. É formado por professores, pesquisadores e estudantes da 

FGV EESP e pesquisadores associados de outras instituições do Brasil e do exterior. Desempenha um papel importante 

na escola, promovendo um ambiente de investigação ativa para seus professores e alunos através de cursos, palestras e 

atividades de pesquisa. Tem apoio de patrocinadores privados e públicos, nacionais e internacionais, além de parcerias 

com órgãos públicos, ONGs e fundações privadas. 

O FGV EESP Clear é um dos 6 centros regionais que compõem a Iniciativa CLEAR, uma ação global de diversas 

entidades e países que visa o aperfeiçoamento de políticas e programas através do fortalecimento de capacidades e 

sistemas de Monitoramento e Avaliação. Seguindo a linha de atuação da Iniciativa, o FGV EESP Clear atua no Brasil e 

África Lusófona, a nível nacional e subnacional, em quatro principais eixos na área de M&A: (i) Capacitação; (ii) 

Assistência Técnica; (iii) Geração de Novas Evidências; e (iv) Difusão de Evidências e Conhecimentos. Para se atingir 

a missão proposta, são realizadas parcerias com diversos agentes, incluindo governos, agentes privados, sociedade civil 

e academia. 

1. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

1.1. Atuação como pesquisador desenvolvendo atividades como: 

1.1.1. Pesquisa e sistematização de artigos teóricos e empíricos; 

1.1.2. Limpeza e organização de bases de microdados; 

1.1.3. Análises estatísticas e microeconométricas relacionadas à avaliação de impacto; 

1.1.4. Elaboração de relatórios e apresentações para públicos diversos; 

1.1.5. Participação em reuniões internas e externas. 
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2. PERFIL REQUERIDO 

2.1. Mestrado em Economia ou áreas afins (curso já concluído); 

2.2. Fluência em Inglês (leitura, principalmente); 

2.3. Experiência em limpeza e organização de bases de microdados; 

2.4. Experiência em realização de análises estatísticas e microeconométricas relacionadas à avaliação de impacto; 

2.5. Experiência em redação de relatórios técnicos para público não acadêmico e de artigos científicos; 

2.6. Experiência em elaboração de apresentações para públicos acadêmico e não acadêmico; 

2.7. Experiência anterior trabalhando como pesquisador, assistente de pesquisa e/ou em consultorias econômicas; 

2.8. Experiência em análises utilizando dados georreferenciados será considerado um diferencial; 

2.9. Conhecimento avançado do pacote Office (Word, Excel e Power Point, principalmente); 

2.10. Conhecimento avançado no software Stata; 

2.11. Conhecimento avançado no software R será considerado diferencial; 

2.12. Conhecimentos em outros softwares utilizados para análises estatísticas e econométricas (ex: MATLAB, ArcGIS) 

serão considerados diferenciais. 

3. CONDIÇÕES 

3.1. Regime de contratação: CLT (contrato por prazo determinado) com dedicação de tempo integral; 

3.2. Regime de trabalho: inicialmente será no regime de trabalho remoto. Quando possível, retornaremos a trabalhar 

presencialmente no escritório do Projeto Rio Doce em São Paulo, localizado na região da Avenida Paulista; 

3.3. Previsão de início: abril de 2021. 

4. INSCRIÇÕES 

4.1. A inscrição deve ser realizada enviando um e-mail para ana.resende@fgv.br, identificando no assunto “Inscrição – 

Vaga Pesquisador em Microeconomia Aplicada”.  

4.2. Para efetivar a inscrição, o candidato deverá enviar todos os seguintes documentos: 

a) Curriculum Vitae contendo contatos para referências profissionais e/ou acadêmicas; 

b) Carta de Apresentação com no máximo 1 página, incluindo a descrição das experiências com trabalhos e/ou 

projetos de pesquisa (acadêmicas e/ou profissionais), listando as funções/tarefas desempenhadas e 

destacando os projetos de avaliação de impacto; 

c) Cópia do Histórico Escolar do curso de pós-graduação;  

d) Cópia da dissertação de mestrado ou outro trabalho que seja único autor ou autor principal; 

4.3. A inscrição somente será aceita se estiver acompanhada de toda a documentação exigida. Serão aceitas inscrições 

até 23/02/2021. 

mailto:ana.resende@fgv.br
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4.4. O processo seletivo será realizado através de duas etapas: (1) análise dos documentos enviados e seleção de 

candidatos para a próxima etapa; e (2) entrevista online com os candidatos selecionados na primeira etapa. 

5. CONTATO 

Contato para informações adicionais:  ana.resende@fgv.br  

mailto:%20ana.resende@fgv.br

