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BOLSA DE MESTRADO  
 

Estudos sobre Gênero com Foco em Medidas de Promoção do 
Equilíbrio Trabalho-Família 

 
 
Estamos convidando mestrandos interessados em estudar medidas que buscam facilitar a 
conciliação entre o trabalho e a família, analisando, principalmente, a efetividade das 
principais políticas com esse objetivo no Brasil. O candidato selecionado irá integrar uma 
equipe de pesquisadores da Escola Brasileira de Economia e Finanças - FGV EPGE, sendo 
financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES.  
 
 
REQUISITOS DA VAGA 
 

• Estar cursando mestrado em uma das seguintes áreas: economia, estatística, 
matemática aplicada, ou áreas afins; 

• Não estar recebendo bolsa de mestrado atualmente; 

• Dedicar-se exclusivamente às atividades do mestrado e de pesquisa; 

• Experiência em análise de dados, modelos estatísticos/econométrico, e linguagens 
de programação (preferencialmente, em Stata ou R); 

• Habilidade para trabalhar de forma independente e resolver problemas de forma 
proativa; 

• Capacidade de trabalhar em colaboração com os demais pesquisadores envolvidos 
no projeto; 

• Experiência e competência demonstrada em projetos de pesquisa acadêmica e outros 
trabalhos de cunho técnico-científico; 

• Disponibilidade para início imediato; 

• Inglês intermediário (fundamental ler bem). 
 
 
RESPONSABILIDADES PRINCIPAIS 
 

• Coleta, tabulação e análise de dados relacionadas ao escopo da pesquisa; 

• Levantamento de literatura, nacional e internacional, sobre políticas sociais que 
buscam promover o equilíbrio trabalho-família, com destaque para licença 
parental/maternidade, provisão de creche, auxílio para os mais vulneráveis (idosos e 
criança), dentre outros; 

• Colaborar com os demais membros da equipe quando da escolha dos métodos 
estatísticos e implementação da estratégia empírica a ser adotada; 

• Desenvolver relatórios/artigos científicos dentro dos prazos previstos, em 
colaboração com os demais membros da equipe;  

• Contribuir em atividades de formação e capacitação da equipe, quando necessário. 
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
 

• CV ou link do Currículo Lattes atualizado 

• Carta de Apresentação (um ou dois parágrafos) explicando o interesse para a vaga, e 
destacando as qualificações do candidato que podem contribuir com a equipe 

• Demonstração de que o candidato apresenta as habilidades necessárias para o 
desempenho das pesquisas, podendo ser comprovada mediante envio de uma cópia 
de trabalho acadêmico/técnico-científico autoral (ex: tese de doutorado, dissertação, 
artigos publicados, etc) 
 

 
INSCRIÇÕES 
 
Para se candidatar, os interessados(as) devem enviar e-mail (anexando CV/Lattes, Carta de 

Apresentação e trabalho acadêmico/técnico-científico) para cecilia.machado@fgv.br e 

valdemar.pinho@fgv.br até o dia 10 de outubro de 2021.  

 

 

IMPORTANTE: encorajamos que as submissões de candidaturas sejam realizadas o quanto 

antes, uma vez que as buscas podem ser interrompidas no momento em que o candidato 

ideal para a vaga seja encontrado.   

 
 
PROCESSO SELETIVO 
 
O processo seletivo acontecerá em duas etapas:  
 

1. Avaliação do perfil e experiência dos candidatos, por meio da análise de documentos 
(CV, Carta e trabalho acadêmico/técnico-científico) enviados por e-mail; 

2. Entrevista (por meio remoto) com os candidatos em data a ser agendada 
 
 
SOBRE A BOLSA 
 
O candidato selecionado receberá bolsa mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por 
um período (idealmente) de 24 meses, de acordo com cronograma e regras definidos pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. 
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