OPORTUNIDADES IPEA
Envio de Currículos: gestaopessoas@ipea.gov.br e sgp.cgdim@planejamento.gov.br

ATENÇÃO! Serão considerados apenas currículos enviados através do Banco de Talentos, conforme Instrução Normativa nº 4,
de 28 de dezembro de 2018.
1.

Cidade: Brasília

1.1 Área Administrativa
SETOR

PERFIL

NÍVEL DE FORMAÇÃO

Ouvidoria

Conhecimento em planejamento, supervisão, coordenação, controle, acompanhamento e à execução de
atividades de atendimento ao cidadão. Experiência anterior em atividades atinentes ao SIC.

Superior

Apoiar a Ascom quanto ao planejamento e execução de comunicação institucional; p produzir e editar matérias
para envio à imprensa, Portal, Intranet, redes sociais e outros canais institucionais; atender demandas da
imprensa nacional e estrangeira; acompanhar entrevistas concedidas por representantes do Ipea; prestar
assistência na produção de fotos, áudios e vídeos; produzir conteúdo e realizar monitoramento e análise de redes
sociais (como Facebook, Twitter, Google +, Flicker, YouTube); auxiliar na cobertura de eventos dentro e fora do
Ipea; auxiliar na produção de briefings para presidência e diretoria; auxiliar na avaliação e análise de cenários e
tendências para orientação da comunicação do Ipea. Proposição à Ascom/Ipea de ações para fortalecer e
incrementar o atendimento e a comunicação com os públicos de interesse do Ipea.

Superior de
Comunicação Social,
com habilitação em
Jornalismo

Assessoria de
Comunicação

CoordenaçãoGeral de

Planejar e executar eventos internos e externos; adequar os espaços físicos de acordo com as atividades e
demandas dos eventos, verificar formatos, montagem de equipamentos, cabine de tradução simultânea,
sonorização entre outras necessidades; prestar assistência no controle, logística, organização e acompanhamento
de todas as etapas administrativas (pré, durante e pós-evento); executar atividades de cerimonial; elaborar Superior nas áreas de
comunicação, gestão de
planilhas de custos e averiguar os prazos para execução dos serviços; prestar assistência no planejamento e na
eventos e áreas afins
montagem de stands, maquetes, banners; prestar assistência na organização de convenções, feiras, exposições;
auxiliar na elaboração de Termos de Referência para aquisições ou contratações relacionadas a eventos;
elaborar atas, pautas e relatórios da área.
Conhecimento em Desenvolvimento de Software, Sistemas de Banco de Dados, Sustentação de infraestrutura
de Tecnologia da Informação e Comunicações-TIC e Segurança da Informação.

Superior na área de
Tecnologia da

Tecnologia da
Informação e
Comunicações
CoordenaçãoGeral de Gestão
de Pessoas

Informação

Conhecimento em: SIAPE/SIAPENET (folha de pagamento, cadastro de ativos e recadastramento de
aposentado e pensionista, aposentadorias e pensões, extrator de dados); SIASS (cadastramento de licenças e
afastamentos); e/ou Sistema E-pessoal (TCU).
Divisão de Compras e Contratos
Conhecimento básico de Direito Administrativo; conhecimento básico de como elaborar um edital, um Termo de
Referência, mapa de risco, estudo preliminar; conhecimento básico para operar o sistema de gestão de contratos
ou facilidade em aprender a operar sistemas de registro; boa organização para auxiliar na elaboração do plano de
contratações do IPEA; conhecimento básico das regras de redação oficial e elaboração de textos; conhecimento
básico para consulta no SIAFI, registro no SIASG e registro no COMPRASNET; conhecimento para pesquisar
no banco de preço e painel de preços para realização de estimativa de preços dos processos.

Médio e Superior

Médio e Superior

Divisão de Apoio a Pesquisa
CoordenaçãoConhecimento em chamamentos públicos de concessão de bolsas de pesquisa e auxílios financeiros;
Geral de Serviços
conhecimento nos sistemas federais do portal de convênios “ SIASG e SIAFI”; conhecimento em acordo de
Corporativos e
cooperação técnica e instrumento similares.
Apoio à Pesquisa
Patrimônio e Almoxarifado
Conhecimentos nas áreas de almoxarifado e patrimônio.
Protocolo
Divisão de Serviços Gerais
Conhecimento da área de projetos e obras; conhecimento na fiscalização e acompanhamento de contratos com
empresas terceirizadas; gerenciamento de manutenção predial e telefônica; conhecimento na área de plano de
gestão de logística sustentável; conhecimento no sistema do portal de diárias e passagens do governo federal SCPD.
CoordenaçãoGeral de
Planejamento,
Conhecimento nas áreas de Coordenação e Execução de Planejamento, Contabilidade, Orçamento e Finanças
Gestão Estratégica
e Orçamento

Médio e Superior

Médio e Superior
Médio e Superior

Médio e Superior.

Médio e Superior

1.2 Área de Pesquisa
SETOR

PERFIL

NÍVEL DE FORMAÇÃO

Perfil Análise Microeconômica Aplicada
Experiência mínima de cinco anos em análise econométrica, englobando: análise por MQO, variáveis Graduação em economia,
instrumentais, método generalizado dos momentos e análise de painel, com as devidas variações; análise de estatística, engenharia ou
áreas afins.
escolha binária, multinomial e truncada; análise contrafactual de impacto (experimentos, quase-experimentos,
randomização, regressão descontínua, etc);
Mestrado ou doutorado em
economia, estatística,
Domínio de pesquisas amostrais do IBGE (PIA, PNAD, PNAD-C, PAS, PAC) e registros administrativos
engenharia
ou áreas afins.
(BNDES Transparência, RAIS etc);
Domínio de pelo menos um pacote estatístico, entre: Stata, R e Python.
Perfil Análise Macroeconômica Aplicada
Graduação em economia,
Experiência mínima de cinco anos em análise econométrica de séries temporais, englobando: modelos ARIMA, estatística, engenharia ou
Diretoria de
SARIMA, ARIMAX, modelos estruturais de séries de tempo; modelos autorregressivos vetoriais (VAR),
áreas afins.
Estudos e Políticas modelos vetoriais de correção de erro (VEC), modelos autorregressivos vetoriais estruturais (SVAR); modelos
Macroeconômicas mutivariados de mudança de regime, de transição suave, com limiar (threshold) e outros modelos com
Mestrado ou doutorado em
- DIMAC
parâmetros variáveis, estimados por métodos clássicos ou bayesianos;
economia, estatística,
engenharia ou áreas afins.
Modelos FAVAR, modelos dinâmicos de fatores e afins. Domínio de pelo menos um pacote estatístico, entre:
Matlab, R e Python.
Perfil Ciência de Dados
Graduação em engenharia,
Experiência mínima de cinco anos em pelo menos uma das seguintes atividades: concepção e realização de matemática, ciência da
sistemas que realizam análise de dados, incluindo captura da informação, organização e limpeza, formatação em computação ou áreas afins.
bases de dados, visualização e produção de resultados; consulta automatizada em bases de dados, tipo SQL;
geoprocessamento avançado, conhecimento de QGIS e similares, interface GIS com base de dados e web; Mestrado ou doutorado em
webmapping; produção de sites como opção de visualização de dados e interação com usuários externos; captura engenharia, matemática,
de informações voluntárias em interface tipo web; modelagem baseada em agentes; aprendizado de máquina; ciência da computação ou
redução dimensional de dados; sistemas dinâmicos de dados; sistemas dinâmicos.
áreas afins.
Experiência mínima de cinco anos em produção de relatórios técnicos, artigos científicos ou pareceres.

Perfil Análise Ecônomica Aplicada

Graduação em economia,
estatística, engenharia ou
Experiência mínima de cinco anos em análise econométrica, englobando: análise OLS, IV e análise de painel,
áreas afins.
com as devidas variações; análise de escolha binária, multinomial e truncada; análise contrafactual de impacto
(experimentos, quase-experimentos, randomização, regressão descontínua, etc);
Mestrado e/ou Doutorado
em Economia,
Domínio de pesquisas amostrais do IBGE referentes ao setor produtivo (PIA, Pintec, PAS, PAC e PAIC) e Administração ou áreas
registros administrativos (BNDES Transparência, RAIS, registros de patentes do INPI etc);
afins e/ou Mestrado em
economia, estatística,
engenharia
ou áreas afins.
Domínio de pelo menos um pacote estatístico, entre: Stata,R, Python e SAS.
Perfil Conhecimento de Dados
Diretoria de
Estudos e Políticas
Setoriais de
Inovação,
Regulação e
Infraestrutura DISET

Graduação em engenharia,
Experiência mínima de cinco anos em pelo menos uma das seguintes atividades: concepção e realização de
sistemas que realizam análise de dados, incluindo captura da informação, organização e limpeza, formatação em ciência da computação ou
áreas afins.
bases de dados, visualização e produção de resultados; consulta automatizada em bases de dados, tipo SQL;
geoprocessamento avançado, conhecimento de QGIS e similares, interface GIS com base de dados e web;
webmapping; produção de sites como opção de visualização de dados e interação com usuários externos; captura Mestrado em engenharia,
de informações voluntárias em interface tipo web; modelagem baseada em agentes; aprendizado de máquina;
ciência da computação ou
redução dimensional de dados; sistemas dinâmico de dados; sistemas dinâmicos.
áreas afins.
Experiência mínima de cinco anos em produção de relatórios técnicos, artigos científicos ou pareceres.
Perfil de Infraestrutura

Graduação em engenharia,
economia, administração
Experiência mínima de cinco anos em pelo menos uma das seguintes atividades: planejamento de infraestrutura
ou áreas afins.
utilizando ferramentas quantitativas para estudos de viabilidade técnica econômica e ambiental; regulação
econômica de setores sujeitos a monopólio natural; pesquisa nas áreas de planejamento e regulação de
Mestrado em engenharia,
infraestrutura.
economia, administração
ou áreas afins.
Experiência mínima de cinco anos em produção de relatórios técnicos, artigos científicos ou pareceres.
Ter experiência com pesquisa sobre temas internacionais (comércio internacional, investimentos diretos, finanças
Diretoria de
Mestrado e/ou Doutorado
Estudos e Políticas internacionais, cooperação para o desenvolvimento, segurança internacional, política internacional, etc.) e/ou
em Economia,
Internacionais - com avaliação de políticas públicas vinculadas à inserção internacional do Brasil.
Administração ou áreas
DINTE

Ter interesse em trabalhar com avaliação de políticas públicas, quais sejam: política de comércio exterior e
investimentos, política de regulação financeira, política externa, política de cooperação para o desenvolvimento,
política de defesa nacional, entre outras relacionadas à interface do Brasil com o mundo.

afins.

Ter experiência com pesquisa sobre temas internacionais (comércio internacional, investimentos diretos, finanças
internacionais, cooperação para o desenvolvimento, segurança internacional, política internacional, etc.) e/ou Mestrado e/ou Doutorado
com avaliação de políticas públicas vinculadas à inserção internacional do Brasil.
em Relações
Internacionais, Direito,
Ter interesse em trabalhar com avaliação de políticas públicas, quais sejam: política de comércio exterior e Ciência Política ou áreas
afins.
investimentos, política de regulação financeira, política externa, política de cooperação para o desenvolvimento,
política de defesa nacional, entre outras relacionadas à interface do Brasil com o mundo.
Ter experiência com manejo de bases de dados e no uso softwares estatísticos.
Mestrado e/ou Doutorado
em Estatística ou áreas
afins.
Ter interesse em trabalhar com modelagem de dados e com temas internacionais.
Núcleo de Informações Sociais, Desigualdade e Pobreza
Experiência com pesquisa acadêmica, preferencialmente com publicações relevantes sobre pobreza e
Mestrado ou Doutorado em
desigualdade em periódicos importantes.
Economia, Sociologia,
Ciência Política ou áreas
Conhecimentos avançados em métodos quantitativos, políticas sociais, indicadores sociais e análises sobre
afins.
desigualdade, pobreza e mobilidade social.
Domínio dos softwares estatísticos R ou Stata.
Diretoria de
Seguridade Social: Saúde e Previdência – Perfil 1
Estudos e Políticas
Sociais - DISOC Ter experiência no processo de formulação e na análise de políticas e programas na área social, em particular na
área de saúde.
Ter Conhecimento sobre a organização, provisão e financiamento do sistema de saúde brasileiro, com
entendimento das relações existentes entre as diversas organizações e atores que operam no setor e do fluxo de
bens e serviços e recursos financeiros entre eles.

Mestrado ou doutorado
nas áreas de Economia,
Sociologia, Ciências
Políticas, Medicina ou
Enfermagem

Conhecimento da política de saúde, com experiência prévia na realização e publicação de trabalhos na área,
principalmente no que concerne ao sistema público de saúde.
Seguridade Social: Saúde e Previdência – Perfil 2

Mestrado ou doutorado
nas áreas de Economia,

Um profissional sênior com experiência em dados e políticas governamentais relativos ao emprego em setores de
alta tecnologia e em setores com potencial de transformações produtivas, advindas da adoção e difusão de
tecnologias.

Sociologia, Ciências
Políticas ou áreas afins.

Um profissional sênior com experiência nas políticas públicas e na legislação para a regulamentação do mercado
de trabalho brasileiro, com conhecimento sobre a evolução histórica dessas políticas no Brasil e no mundo, além
de ter experiência na análise de dados e na construção de indicadores para o entendimento dos efeitos da
legislação trabalhista sobre o mercado de trabalho.
Perfil 01

Diretoria de
Estudos e Políticas
Formação em finanças públicas e avaliação de políticas.
Regionais,
Urbanas e
Perfil 02
Ambientais DIRUR
Formação em finanças públicas com ênfase em federalismo fiscal.

Diretoria de
Estudos e Políticas
de Estado, das
Instituições e da
Democracia DIEST

Graduação em Economia.

Graduação em Economia.

Atividades de Planejamento e Pesquisa - Área de Capacidades Estatais e Governança.
Experiência comprovada na realização de pesquisas aplicadas sobre a estrutura, organização e funcionamento Doutorado em áreas como
Administração,
das instituições do Estado brasileiro e de seu aparato político-administrativo, incluindo o sistema de Justiça e
Administração
Pública,
Segurança Pública.
Economia, Direito,
Atividades de Planejamento e Pesquisa - Área de Justiça e Segurança Pública.
Ciências Sociais, Ciência
Experiência comprovada na realização de pesquisas aplicadas sobre a estrutura, organização e funcionamento
Política, Estatística e
das instituições do Estado brasileiro e de seu aparato político-administrativo, incluindo o sistema de Justiça e
Engenharias.
Segurança Pública.
Atividades de capacitação, ensino e pesquisa do Centro de Pós-Graduação em Políticas Públicas do Ipea Programa de Pós-Graduação.
Superior
Experiência comprovada no planejamento, organização, coordenação e avaliação de cursos de pós-graduação
stricto-senso, assim como conhecimento sobre o funcionamento do sistema nacional de pós-graduação.
Atividades de capacitação, ensino e pesquisa do Centro de Pós-Graduação em Políticas Públicas do Ipea Cursos de Curta Duração e Educação a Distância.
Experiência comprovada no planejamento, organização, coordenação e avaliação de ações educacionais
presenciais, semipresenciais e a distância direcionadas a públicos distintos, dentre servidores públicos da
Administração Pública Federal e de entes subnacionais.

Superior

2.

Cidade: Rio de Janeiro

1.1 Área Administrativa
SETOR

PERFIL

NÍVEL DE FORMAÇÃO

Coordenação de
Administração

Conhecimento em gestão em administração, amplo conhecimento da legislação pública, experiência em gestão
pública, fiscalização de contratos.

Graduação em
Administração Pública,
Direito, Contabilidade ou
na área de Finanças.

Apoiar a Ascom quanto ao planejamento e execução de comunicação institucional; p produzir e editar matérias
para envio à imprensa, Portal, Intranet, redes sociais e outros canais institucionais; atender demandas da
imprensa nacional e estrangeira; acompanhar entrevistas concedidas por representantes do Ipea; prestar
Superior de Comunicação
assistência na produção de fotos, áudios e vídeos; produzir conteúdo e realizar monitoramento e análise de redes
Social, com habilitação
sociais (como Facebook, Twitter, Google +, Flicker, YouTube); auxiliar na cobertura de eventos dentro e fora do
em Jornalismo.
Ipea; auxiliar na produção de briefings para presidência e diretoria; auxiliar na avaliação e análise de cenários e
tendências para orientação da comunicação do Ipea. Proposição à Ascom/Ipea de ações para fortalecer e
incrementar o atendimento e a comunicação com os públicos de interesse do Ipea
Assessoria de
Comunicação

Planejar e executar eventos internos e externos; adequar os espaços físicos de acordo com as atividades e
demandas dos eventos, verificar formatos, montagem de equipamentos, cabine de tradução simultânea,
sonorização entre outras necessidades; prestar assistência no controle, logística, organização e acompanhamento
de todas as etapas administrativas (pré, durante e pós-evento); executar atividades de cerimonial; elaborar
planilhas de custos e averiguar os prazos para execução dos serviços; prestar assistência no planejamento e na
montagem de stands, maquetes, banners; prestar assistência na organização de convenções, feiras, exposições;
auxiliar na elaboração de Termos de Referência para aquisições ou contratações relacionadas a eventos;
elaborar atas, pautas e relatórios da área.

Conhecimentos para nivel médio: procedimentos de compras e contratos públicos; Comprasnet, SIASG e
SERPRO; redação; elaboração de termos de referência e editais; realizar pesquisa de preços; sistemas de
Serviço de
almoxarifado e patrimônio. Desejável: certificado de pregoeiro; experiência em fiscalização de contratos, em
Acompanhamento
acompanhamento de atividades de transporte, telefonia e expedição de documento.
de Convênios e
Conhecimentos para nivel superior: elaboração de editais de licitação e de sistema de registro de preços; gestão
Contratos
de almoxarifado e patrimônio; práticas de sustentabilidade; legislação trabalhista, tributária e fiscal. Desejável:
possuir certificado de pregoeiro; experiência em fiscalização de contratos de mão de obra e de execução de

Superior nas áreas de
comunicação, gestão de
eventos e áreas afins.

Cursos Técnicos ou
Superior em
Administração,
Contabilidade, Direito,
Engenharia e ou/
Arquitetura.

obras.

Serviço de
Informática

Serviço de
Execução
Orçamentária e
Financeira

Conhecimento em instalação, configuração, operação e manutenção de servidores e outros equipamentos de
rede; manutenção da rede física; administração de serviços de rede em ambientes Windows e Linux;
administração e suporte ao usuário de rede incluindo manutenção de estações de trabalho e instalação e
configuração de softwares para aplicações científicas.
Noção de tributos, contabilidade e orçamento da rede pública. Experiência na área da administração com
consulta ao sistema de relatório e pagamento do governo federal (SERPRO); em atividades administrativas tais
como tramite de processos, contatos externos com banco e prestadores de serviços.

Conhecimento em gestão de pessoas, férias, folha de pagamento, Sistema SIAPENET, contratos e convênios
Serviço de Gestão relativos a estágios, cooperações e bolsas de pesquisa, direitos e deveres dos servidores públicos, avaliação de
de Pessoas
desempenho, programa de benefícios dos servidores, Qualidade de Vida, Acompanhamento dos Programas de
Saúde (imunização), processos de aposentadoria e pensões.

Graduação em Análise de
Sistemas ou Ciência da
Computação.
Técnico ou Graduação nas
áreas de Contabilidade,
Administração,
Contabilidade ou
Finanças.
Técnico ou Superior em
Administração, Direito,
Gestão de Pessoas, área
de Saúde e/ou Meio
Ambiente.

