
 

EDITAL Nº12/2020 – BOLSAS DE ESTUDO DE 100% 

 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA DUAS BOLSAS DE ESTUDO DO CURSO DE AVALIAÇÃO DE 

IMPACTO PRIME 

 

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 a concessão de 2 (duas) bolsas de estudo para o Curso Online 

de Avaliação de Impacto do PriME (Program in Rural M&E). 

O curso Online de Avaliação de Impacto PRiME é um treinamento customizado para profissionais da área de 

desenvolvimento rural que desejam desenvolver capacidades em avaliação de impacto aplicada ao seu setor. 

O conteúdo do curso baseia-se nas melhores práticas internacionais e experiências de campo do Escritório 

Independente de Avaliação (IOE) do FIDA e tem um desenho baseado em workshop que permite aos 

participantes trabalhar em tarefas e problemas que simulem suas atividades diárias. 

A parceria entre o FGV EESP Clear, o Clear LAC, a Iniciativa Clear e o Fundo Internacional de 

Desenvolvimento Agrícola (FIDA), permitiu que o curso seja oferecido pela primeira vez em português, além 

da oferta de duas bolsas de estudo integrais para o curso. 

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 ao 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. SOBRE O CURSO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO PRIME 

1.1. Serão abordados no curso os seguintes tópicos: 

• Introdução a Avaliação de Impacto 

• Avaliações experimentais  

• Métodos não experimentais (Diferença-em-diferenças, Variáveis Instrumentais, Regressão 

Descontínua, Pareamento, Pareamento por Escore de Propensão)  
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• Desafios relacionados à avaliação de projetos rurais e estudos de caso aplicados 

 

 

1.2. O curso tem por objetivo: 

• Compreender a importância da Avaliação de Impacto e quais questões ela pode responder. 

• Identificar os principais conceitos da Avaliação de Impacto. 

• Aprender como e quando usar as diferentes abordagens de Avaliação de Impacto. 

• Reconhecer quais são os principais desafios na avaliação de projetos rurais. 

 

2. DATAS E HORÁRIOS 

2.1. O Curso de Avaliação de Impacto PriME será oferecido online, através do ZOOM, entre os dias 03 e 18 

de novembro de 2020, com aulas as terças, quartas, quintas e sextas-feiras; 

2.2. O Curso tem carga horária total de 40 horas. 

2.3. As aulas terão 4 horas de duração, e ocorrerão das 14h às 18h (horário de Brasília, GTM -3). 

2.4.  As aulas serão proferidas em português, assim como todo o material didático disponibilizado aos alunos. 

2.5. É de responsabilidade dos inscritos garantir acesso a computador com som e câmera ativos, e conexão 

estável a internet para a participação no curso. 

3. AS INSCRIÇÕES 

3.1. A inscrição será realizada eletronicamente, através do e-mail clear.fgv@fgv.br, identificando o assunto 

como “Bolsa PriME IE 2020”.  

3.2. Para efetivar a inscrição, o candidato deverá enviar todos os documentos listados abaixo. 

a) Curriculum Vitae; 

mailto:clear.fgv@fgv.br
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b) Carta de Apresentação da Candidatura de até 2.000 palavras, contendo uma breve apresentação 

do histórico profissional e acadêmico, justificando interesse pelo curso e potencial de aplicação 

dos conhecimentos a serem apreendidos pelo curso. 

c) 2 Contatos (e-mail e telefone) para referências profissionais e/ou acadêmicas, que possam ser 

consultados pelo comitê de seleção, caso este julgue necessário. 

3.3. A inscrição somente será aceita se estiver acompanhada de toda a documentação exigida.  

3.4. Serão aceitas inscrições até 13/09/2020. 

3.5. O Curso de Avaliação de Impacto PriME tem uma taxa fixa de inscrição de USD2.000,00 

a) Os selecionados para a Bolsa FGV EESP Clear e Clear LAC serão integralmente isentados dessa 

taxa. 

b) Não será cobrada nenhuma taxa de inscrição ou valor financeiro para efeito de inscrição para a 

participação no processo seletivo, assim como para sua realização. 

4. DOS CRITÉRIOS 

4.1. Serão priorizadas candidaturas que comprovem potencial de aplicação prática dos conhecimentos do Curso 

de Avaliação de Impacto do PriME; 

4.2. Serão priorizadas candidaturas com potencial de aplicação dos conhecimentos do curso para a consecução 

dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 2030; 

4.3. Serão priorizadas candidaturas de profissionais que atuem setor público; 

4.4. Em caso de empate serão priorizadas candidaturas de profissionais concursados do setor público; 

5. O PROCESSO SELETIVO 

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

com os candidatos selecionados na primeira etapa. 

6. CONTATO 

Para informações adicionais visite: https://www.primetraining.global/courses/impact ou 

http://fgvclear.org/pt/cursos/prime-ie/  ou escreva para clear.fgv@fgv.br 

https://www.primetraining.global/courses/impact
http://fgvclear.org/pt/cursos/prime-ie/
mailto:clear.fgv@fgv.br
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