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EDITAL Nº 08/2020 
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ELABORAÇÃO DE POLICY BRIEFS NO 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 seleção de Bolsistas para elaboração de Policy Briefs. 

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. Levantamento bibliográfico de produção acadêmica relevante, com abordagem em avaliação de políticas 

e programas sociais, em uma das três áreas selecionadas, a saber: 

1.1.1. Conditional Cash Transfer; 

1.1.2. Segurança Pública;  

1.2. Elaboração de resenha tipo “Policy Brief em português”, de até 10 páginas, sumarizando os achados dos 
artigos científicos identificados no Levantamento bibliográfico (item 1.1);  

Etapa 1 – apresentação do levantamento bibliográfico para aprovação da equipe Clear (até 7 dias após a 
implementação da bolsa); 
Etapa 2 – Elaboração do Policy Brief e envio para apreciação da equipe Clear (até 14 dias após 
aprovação do levantamento bibliográfico);  
Etapa 3 – incorporação das sugestões apresentadas pela equipe Clear e entrega de versão final (até 7 
dias após recebimento do feedback da equipe Clear); 
Caso a equipe avalie que o texto entregue na Etapa 3 ainda não está adequado ao esperado poderá 
ser realizada nova etapa de revisão do texto. 
 
Por Policy Brief (PB) entendemos um relatório de até 10 páginas resumindo evidências de pesquisas 
para informar gestores públicos, que faça também uso de recursos visuais como tabelas e gráficos. O 
bolsista deverá levantar a literatura especializada necessária e ler artigos científicos em inglês e 
português que apresentem resultados de avaliações de impacto (preferencialmente experimentais) sobre 
temas específicos. O PB deve seguir a seguinte estrutura: i) Descrição de um problema de política 
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pública, ii) sumarizar as melhores evidências disponíveis na literatura para esclarecer a natureza do 
problema, iii) descrever os impactos apontados pela literatura em cada opção de desenho da política e 
apresentar  considerações sobre possíveis dificuldades e empecilhos que o gestor pode enfrentar na 
implementação da política, assim como apresentar as alternativas apontadas pela literatura na superação 
desses desafios. 
 
Indicaremos exemplos de PB para os bolsisitas selecionados. 

2. PERFIL DEMANDADO 

2.1. Alunos de pós-graduação com matrícula ativa, com pesquisa em desenvolvimento, ou já desenvolvida, em 

uma das três áreas indicadas no item   1.1; 

2.2. Fluência na comunicação escrita em português; 

2.3. Leitura fluente em inglês; 

2.4. Experiência em redação de textos baseados em publicações acadêmicas; 

2.5. Organização e atenção a detalhes; 

2.6. Experiência anterior com temas de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, ou alternativamente 

na área de economia, serão considerados diferenciais. 

3. CONDIÇÕES 

3.1. Regime de contratação: Bolsista; 

3.2. Remuneração de R$2.000,00 por policy brief, com entrega até 30 dias após implementação da bolsa, 

conforme cronograma indicado no item 1.2. 

3.3. Local: Remoto, com supervisão da equipe do FGV EESP Clear. 

 

4. INSCRIÇÕES 

4.1. A candidatura deve ser apresentada pelo e-mail clear.fgv@fgv.br, identificando no assunto “Vaga – Edital 

09”; 

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

a) Curriculum Vitae ou Lattes, comprovando experiência em um dos temas apontados nesse edital; 

b) Contatos de 1 referência profissionais ou acadêmicas; 
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c) Carta de Apresentação, com no máximo 2 páginas (Times 12, espaço 1,5), tema de preferência, 

experiência anteriores com o tema selecionado e habilidades para leitura/interpretação de avaliações 

de impacto; 

d) Indique uma produção textual de autoria do candidato, para avaliação da habilidade de redação; 

4.3.  Serão aceitas inscrições até 21/06/2020; 

5. CONTATO 

Contatos para informações adicionais: clear.fgv@fgv.br 

 


