EDITAL 2021
EDITAL DE SELEÇÃO PARA PESQUISADOR EM MACROECONOMIA APLICADA DO FGV EESP
CLEAR
O Centro de Aprendizagem em Avaliação e Resultados para o Brasil e a África Lusófona (FGV EESP Clear)
torna público a abertura do processo seletivo para vaga de Pesquisador em Macroeconomia Aplicada do FGV
EESP Clear.
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
1.1.1. Atuação como pesquisador desenvolvendo atividades como:
1.1.2. Sistematização de estatísticas macroeconômicas existentes, análise e interpretação das mesmas;
1.1.3. Modelagem e estimação de modelos macroeconômicos regionais e municipais, análise sistemática dos
resultados desses modelos e simulações com os mesmos;
1.1.4. Estimativa de impacto de desastres naturais no PIB de municípios afetados;
1.1.5. Elaboração de relatórios e apresentações para públicos diversos;
1.1.6. Participação em reuniões internas e externas (online).
2. PERFIL REQUERIDO
2.1.1. Mestrado ou Doutorado em Economia com ênfase em Macroeconomia;
2.1.2. Domínio em modelagens e simulações macroeconômicas;
2.1.3. Domínio de métodos de análise de series temporais e dados de painel;
2.1.4. Domínio de alguns dos softwares de econometria tais como: R, Matlab, Stata ou Python

2.1.5. Conhecimento das principais informações estatísticas nacionais tais como: PIB regional e municipal;
CAGED e RAIS, assim como entendimento sobre o Sistema de Contas Nacionais;
2.1.6. Habilidade de comunicação e disposição para resumir literatura e redigir relatórios;
2.1.7. Habilidade em preparar apresentações para públicos diversos.
3. CONDIÇÕES
3.1. Regime de contratação: CLT (Contrato por prazo determinado) ou autônomo.
3.2. Carga horária: 40 horas semanais
3.3. Local: Home-office.
4. INSCRIÇÕES
4.1. A inscrição deve ser realizada pelo e-mail lucas.foratto@fgv.br, identificando no assunto “Inscrição – Vaga
Pesquisador em Macroeconomia Aplicada”.
4.2. Para efetivar a inscrição, o candidato deverá enviar todos os seguintes documentos:
a) Curriculum Vitae contendo contatos para referências profissionais;
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;
c) Cópia do Histórico Escolar do curso de pós-graduação;
d) Cópia da dissertação/tese de doutorado. Caso ainda não tenha concluído o mestrado, cópia do
projeto de dissertação/ tese ou versão preliminar da mesma.
4.3. A inscrição somente será aceita se estiver acompanhada de toda a documentação exigida. Serão aceitas
inscrições até 02/05/2021.
4.4. O processo seletivo será realizado através de: (1) análise dos documentos enviados; e (2) entrevistas com os
candidatos selecionados na primeira etapa.
5. CONTATO
Contatos para informações adicionais:
E-mail: lucas.foratto@fgv.br
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