OPORTUNIDADES NO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI - RJ
Atenção:
Este processo seletivo é destinado a servidores ou empregados públicos federais de nível superior que não estejam em estágio probatório.
O servidor deve atualizar o seu currículo no aplicativo SIGEPE Talentos, conforme art. 4º da Instrução Normativa SGP nº 4, de 28 de
dezembro de 2018.
Local de trabalho: Rio de Janeiro/RJ.
Vagas: 1 vaga.
Orientações para o envio do currículo:
Enviar os currículos para os e-mails: aecon@inpi.gov.br e sgp.cgdim@planejamento.gov.br
Colocar no assunto do e-mail: Seleção de servidores Assessoria de Assuntos Econômicos - AECON/INPI
Prazo para inscrição: até 15/07/2019
Informações institucionais: www.inpi.gov.br
Endereço:
Rua Mayrink Veiga, nº 9 - Centro - Rio de Janeiro/RJ.

REQUISITOS NECESSÁRIOS
• Graduação de nível superior em Estatística ou áreas afins;
• Experiência em estruturação de bases de dados e análise de dados com uso de métodos e pacotes estatísticos;
• Língua inglesa para leitura de relatórios técnicos e material bibliográfico na área de PI e acesso a sites de organizações estrangeiras relacionadas com a PI.

CONHECIMENTOS TÉNICOS (DESEJÁVEIS)
• Conhecimento avançado em Pacote Office (Excel, Power Point e Word);
• Domínio de Pacotes estatísticos (preferencialmente, R );
• Conhecimento de pesquisas do IBGE (PINTEC, PIA, PAS, PAC, etc) e registros administrativos (RAIS, etc );
• Experiência no uso de ferramentas de estruturação e manipulação de dados, tipo SQL Developer, com o objetivo de gerar relatórios estatísticos;
• Experiência em análise dados fazendo uso de métodos estatísticos
• Interesse em conhecimento de ferramentas de BI.

ATRIBUIÇÕES
• Atuar na elaboração de notas metodológicas, metadados e documentação técnica relacionada a estatísticas, indicadores e relatórios técnicos relativos a
aspectos institucionais vinculados a serviços prestados pelo INPI, bem como ao uso do Sistema de Propriedade Industrial/Intelectual no Brasil;
• Auxiliar no desenvolvimento de procedimentos técnicos para reorganização de dados e microdados relacionados à Base de Dados Estatísticos sobre
Propriedade Industrial (BADEPI);
• Atuar na manipulação de bancos de dados fazendo uso da ferramenta SQL Developer;
• Atuar na operação de software R ou outros softwares estatísticos (tipo Stata), para tratar dados, gerar estatísticas e indicadores e a respectiva análise de
dados;
• Atuar na realização de análise exploratória de dados, análise econométrica e de séries temporais.

HABILIDADES E ATITUDES
• Comunicação escrita e interpessoal eficaz (assertiva e objetiva) e aderente ao vocabulário técnico em PI;
• Capacidade de análise crítica, compilação e síntese de informações a partir de diferentes fontes de dados;
• Habilidade para organização do trabalho e gestão do tempo;
• Capacidade de desenvolver relacionamento interpessoal produtivo e harmonioso;
• Capacidade de negociação e de construção de alternativas;
• Visão holística da estrutura e dos macroprocessos organizacionais;
• Gerenciamento eficaz de reuniões;
• Facilitação e construção de consenso;
• Proatividade e autonomia na busca e pesquisa de dados e informações;
• Objetividade e foco no cumprimento de prazos.

