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BRICS Policy Center divulga: 

 

EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE DE PESQUISA NO PROJETO 

“RESERVA EXTRATIVISTA TERRITÓRIO MÉDIO JURUÁ – AM” 

  

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de 
contratação de Assistente de Pesquisa pelo BRICS Policy Center, 
o think tank do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio.   

Temos uma (01) vaga aberta para assistente de pesquisa (a) 
com experiência/interesse e conhecimento acerca de 
empreendimentos de base comunitária em unidades de 
conservação na Amazônia.  

 

1. PRODUTOS ESPERADOS:  

✓ Revisão e elaboração de planilhas de custos de cooperativa 
produtora de óleos de sementes  

✓ Formação de preço dos produtos comercializados pela 
cooperativa no mercado interno 

✓ Análise dos Balanços e Demonstrativos de Resultados da 
cooperativa e apresentação de parecer 

✓ Contato, por meio remoto, com a administração da 
cooperativa para solução de dúvidas, orientações sobre as 
planilhas, processos de controle de fluxo de caixa e gestão 
financeira.  
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2. LOCAL E PERÍODO: 

✓ O trabalho será conduzido de forma remota 

✓ Dedicação (não exclusiva) de 20hs semanais flexíveis  

✓ O contrato será 01 de abril, até o dia 30 de junho de 2022. 

 

3. COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS 

✓ Conhecimento avançado sobre registros contábeis, custos, 
formação de preços, análise de balanços e demonstrativos de 
resultados por linha de produto; 

✓ Disponibilidade para transmitir conhecimento; 
✓ Possuir ou estar cursando mestrado em economia, 

contabilidade ou administração de empresas, podendo ser 
substituído por experiência comprovada com as atividades 
requeridas pelo edital;  
 

4.INSCRIÇÕES:  

4.1. As inscrições serão realizadas de 21/03/2022 a 28/03/2022, 
através do e-mail pinhe_silvia@puc-rio.br com o título “Seleção 
Assistente de Pesquisa - Projeto Médio Juruá - AM”.  

Para participar, envie os seguintes documentos:  

✓ Seu currículo acompanhado do link do currículo lattes caso 
tenha,  

mailto:pinhe_silvia@puc-rio.br
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✓ Carta de 1 página explicando como suas experiências 
profissionais e/ou acadêmicas contribuiriam para o exercício 
da atividade. 

  

5. ETAPAS DE SELEÇÃO:  

1a Etapa: Análise de currículos (eliminatória);  

2a Etapa: Os (as) candidatos (as) pré-selecionados (as) serão 
convidados (as) para entrevistas que acontecerão entre os dias 
29/03/2022 e 31/03/2022 por vídeo conferência. O resultado 
será disponibilizado no dia 1 de abril de 2022.  

 

6. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:  

5.1. Os (As) candidatos (as) serão informados de maneira 
individual em seus respectivos e-mails.  

 

7. CONDIÇÕES:  

✓ Contrato de prestação de serviços para pessoa física ou 
jurídica no período referido no edital.  

✓ O valor bruto da remuneração é de R$2.700,00 mensais por 3 
meses.  

Para mais informações: pinhe_silvia@puc-rio.br  

Boa sorte! 

mailto:pinhe_silvia@puc-rio.br

