
 

 
 
 

 

EDITAL Nº 07/2020 
 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA PESQUISADOR SÊNIOR  
 

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 sênior para as iniciativas de assistência 

técnica para implementação de políticas públicas baseadas em evidência na África Lusófona.  

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. Revisando documentos e desenhando estratégias para implementação de políticas públicas baseadas 

em evidência em países da África Lusófona; 

1.1.2. Acompanhar a comunicação entre os parceiros: FGV EESP Clear, governos da África Lusófona, 

parceiros locais e Banco Mundial;  

1.1.3. Coordenar a agenda de trabalho do FGV EESP Clear nos países parceiros; 

1.1.4. Coordenar e elaborar conteúdos para assistência técnica aos governos da África Lusófona na área de 

Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas; 

1.1.5. Ministrar cursos nas áreas de Monitoramento e Avaliação para parceiros dos governos; 

1.1.6. Desenvolver propostas (“grant proposals”), termos de referência e cooperação, entre outros em 

português e em inglês; 

1.1.7. Coordenar o planejamento e execução de cursos, eventos, seminários e workshops; 

1.1.8. Participar de reuniões internas e externas. 



 

2 
 

2. PERFIL REQUERIDO 

2.1. Mestrado ou Doutorado em Economia, Políticas Públicas, Administração Pública ou áreas afins; 

2.2. Fluência em inglês (oral e escrita);  

2.3. Experiência em redação de relatórios, sumários executivos e/ou artigos científicos; 

2.4. Experiência em elaboração de apresentações para públicos diversos; 

2.5. Experiência de pelo menos 5 anos com projetos de monitoramento e avaliação de políticas públicas 

2.6. Desejável experiência anterior trabalhando em atividades semelhantes às requeridas; 

2.7.  Disponibilidade para viagens, incluindo internacionais; 

2.8. Experiência de trabalho ou de pesquisa em temas relacionados à países da África Lusófona. 

3. CONDIÇÕES 

3.1. A contratação será realizada inicialmente pelo Banco Mundial, através de um contrato de consultor de 

curto prazo (Short-term Consultant contract), com possível contratação futura pelo FGV EESP Clear 

3.2. Carga horária: 20 horas semanais; 

3.3. Local: FGV EESP Clear – Rua Itapeva, 286. Bela Vista, São Paulo – SP. 

4. INSCRIÇÕES 

4.1. A inscrição deve ser realizada pelo e-mail  lara.mesquita@fgv.br c/c llemes@worldbank.org , identificando 

no assunto “Inscrição – Vaga 07 - Pesquisador Sênior”; 

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, escrita em inglês, com no máximo 2 páginas, incluindo a descrição das 

experiências com trabalhos e/ou projetos (acadêmicas e/ou profissionais), listando as funções/tarefas 

desempenhadas; 

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

inscrições até 13/03/2020; 

4.4. O processo seletivo será realizado através de: (1) análise dos documentos enviados; (2) entrevista 

presencial (parcialmente em inglês) com os candidatos selecionados na primeira etapa 

5. CONTATO 

Contatos para informações adicionais: lara.mesquita@fgv.br 


