
Chamada Pública Ipea/PNPD nº 89/2014 - Projeto "Análise da situação 

socioeconômica de catadores e outros segmentos sociais específicos 

organizados sob a forma de empreendimentos econômicos solidários" 

 

 

Descrição 

A Chamada Pública Ipea/PNPD nº 89/2014 tem por objetivo apoiar atividades de pesquisa, 

mediante a seleção de pesquisadores para atuação no Projeto "Análise da situação 

socioeconômica de catadores e outros segmentos sociais específicos organizados sob a forma 

de empreendimentos econômicos solidários". 

Data Limite 

Até o dia 18 de agosto de 2014.  

Elegibilidade 

Candidato 1 - Assistente de Pesquisa III (Mestre): deverá possuir título de Mestre nas áreas 

de Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Ambientais, Desenvolvimento 

Sustentável ou Engenharias.  

 

Candidato 2 - Bolsa de Incentivo a Pesquisa II: Possuir curso superior em nível de graduação 

em Estatística. 

Valor Financiado 

Serão concedidas duas bolsas, conforme seguem: 

1. Assistente de Pesquisa III (Mestre - Presencial - Brasília-DF): R$2.500,00; 

2. Bolsa de Incentivo a Pesquisa II (Presencial - Brasília-DF): R$4.500,00. 

Prazo de Execução 

Duração prevista de cinco meses, podendo ser renovadas. 

Requisitos 

Os candidatos deverão atender aos seguintes requisitos:  

 

Candidato 1: 

1. Ter experiência de pesquisa comprovada ou ter defendido tese abrangendo a temática 

da Economia Solidária, envolvendo temas como cooperativismo e associativismo, 

políticas públicas de geração de trabalho e renda e participação social; 

2. Possuir domínio de ferramentas de processadores de texto, planilhas eletrônicas e 

programas de apresentação multimídia (Word, Excel, Power Point); 

3. Possuir conhecimento em língua inglesa para leitura e compreensão; 

4. Apresentar proposta de execução do projeto conforme o item 3 do Regulamento (no 

máximo dez páginas); 

5. Ter disponibilidade de atuação presencial no Ipea/Brasília-DF. 

Candidato 2: 

1. Possuir domínio de softwares estatísticos e econométricos (R, Stata, SAS, 

Pandas/Python); 

2. PoPossuir domínio de utilização e manipulação de bases de dados (Censo, Pnad, 

RAIS/MTE, etc.); 

3. Possuir conhecimento no cálculo de indicadores sociais e em análise de regressão; 
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4. Possuir domínio de ferramentas de processadores de texto, planilhas eletrônicas e 

programas de apresentação multimídia (Word, Excel, Power Point); 

5. Possuir conhecimento em língua inglesa para leitura e compreensão; 

6. Ter disponibilidade de atuação presencial no Ipea/Brasília-DF. 

Para todos os candidatos: 

1. Não ter recebido bolsa Ipea na modalidade oferecida por período igual ou superior a 

doze meses, exceto se, no ato da implementação da bolsa, ter cumprido o interstício de 

um ano; 

2. Não possuir bolsa Ipea ou de outra instituição no ato da implementação desta bolsa, 

salvo se a bolsa de outra instituição estiver suspensa; 

3. Caso tenha vínculo com Instituições Públicas nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, 

exercer cargo de Pesquisador, Professor Universitário ou equivalente. 

Critérios de Seleção 

A seleção das propostas submetidas ao Ipea será realizada por intermédio de análises e 

avaliações comparativas por comitê interno nomeado para esse fim quanto ao mérito 

técnico-científico do projeto proposto, conforme descrito no item 5 do Regulamento. 

Forma de Solicitação 

A solicitação deve ser apresentada, pelo candidato, mediante o cadastramento de seus dados 

no Sistema de Cadastro de Bolsista, disponível na página do Ipea mediante a seleção do 

projeto de interesse, anexando: 

1. O currículo ou informando endereço Lattes; 

2. Proposta de execução do projeto, que deve ser anexada nos moldes do item 3 

do Regulamento, preferencialmente no máximo com duas páginas. Somente para 

Candidato 1 - Assistente de Pesquisa III (Mestre) - Temática Economia Solidária. 

Para candidatos que já possuem o cadastro, será necessário acessar a ferramenta, selecionar 

o projeto e anexar a documentação mencionada.  

 

Constatando-se projetos idênticos encaminhados por diferentes candidatos que concorrerem 

às vagas, as propostas envolvidas serão desclassificadas. Os projetos de pesquisas não serão 

desenvolvidos no âmbito da Chamada Pública, e terão meramente o papel de Objeto para a 

avaliação do candidato pelo Comitê Julgador. 

Contatos 

pnpd@ipea.gov.br 

Home Page 

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=23101&cati

d=117&Itemid=5 

Fonte 

As informações descritas acima foram obtidas na home page da Financiadora. 

Última Revisão 

05/08/2014 
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Financiadora 
Nome Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 
Endereço Ipea Brasília 
Complemento SBS, Quadra 1, Bloco J, Edifício BNDES 
Cidade Brasília 
Código 70076-900 
Estado Distrito Federal 
País Brasil 
Telefone (61) 3315 5276 
Fax (61) 3315 5017 
E-mail faleconosco@ipea.gov.br 
Home Page http://www.ipea.gov.br/ 
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