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BRICS Policy Center contrata: 

 

EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE 

ESTUDO ANALÍTICO SOBRE AMBIÇÃO CLIMÁTICA DOS PAÍSES BRICS  

  

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de 
contratação de estudo pela Plataforma Socioambiental do BRICS 
Policy Center, o think tank do Instituto de Relações 
Internacionais da PUC-Rio.  

A Plataforma Socioambiental é um espaço de aprendizagem e 
troca de conhecimento cujos projetos se dedicam a análises 
críticas, pesquisa e à promoção de debates e diálogos entre 
diferentes setores acerca de temas como governança ambiental 
global, mudanças climáticas, modelo de desenvolvimento e 
promoção de desigualdades, justiça ambiental e climática, entre 
outros. 

Temos uma (02) vagas abertas para consultor (a) com 
experiência acadêmica e/ou profissional comprovada, cuja 
atuação dialogue com temas correlato às políticas climáticas 
dos países BRICS, em especial Rússia e África do Sul. A vaga em 
questão é parte do Projeto “A ambição climática nos países 
BRICS”, desenvolvido pela Plataforma Socioambiental, com o 
apoio do Instituto Clima e Sociedade (ICS).  
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1. PRODUTOS ESPERADOS:  

 Desenvolvimento de um estudo analítico de 30 páginas em 
que conste uma análise aprofundada acerca dos principais 
posicionamentos defendidos pelos país BRICS nas 
negociações climáticas, o perfil de emissões e suas principais 
iniciativas na área de clima. 

 Participação em oficina para definição dos rumos do estudo 

  Apresentação do estudo em evento/os a ser/em 
realizado/s pelo BRICS Policy Center. 

 
2. LOCAL E PERÍODO: 

 O trabalho poderá ser conduzido de forma remota, com 
exceção da participação no/s evento/s de apresentação do 
estudo, que demandará a presença física do/a autor/a. 

 A prévia do estudo deverá ser entregue até dia 1º de 
novembro de 2022 e a versão final, impreterivelmente, até o 
dia 1º de dezembro de 2022. 

 

3. COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS 

 Ter experiência comprovada no acompanhamento dos 
processos negociadores da Convenções das Nações Unidas 
sobre a Mudança do Clima (UNFCCC). 

 Ter experiência em elaboração de estudos críticos-analíticos, 
pesquisa, produção de relatórios técnicos e/ou publicação de 
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artigos científicos.  

 Desejável experiência em análise de dados sobre emissões de 
gases do efeito estufa (GEE).  

 

 

4.INSCRIÇÕES:  

4.1. As inscrições serão realizadas no período entre 20/09/2022 
até 25/09/2022, através do e-mail 
plataformasocioambiental@bricspolicycenter.org com o título 
“seleção consultoria para elaboração de estudo a Ambição 
Climática dos BRICS”.  

Para participar, envie os seguintes documentos:  

 Seu currículo acompanhado do link do currículo lattes caso 
tenha, e formas de comprovação de experiência.  

 Uma pequena carta explicando como suas experiências 
profissionais e/ou acadêmicas contribuiriam para a 
elaboração do estudo e indicando qual país (África do Sul ou 
Rússia) de interesse 

  

5. ETAPAS DE SELEÇÃO:  

1a Etapa: Análise de currículos (eliminatória);  

2a Etapa: Os (as) candidatos (as) pré-selecionados (as) serão 
convidados (as) para entrevistas realizadas via vídeo conferência 
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ou em formato presencial.  

 

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$4.000 (quatro mil 
Reais) a ser pago em 2 parcelas com vencimentos a combinar.  

 

Para mais informações: 

E-mail: plataformasocioambiental@bricspolicycenter.org  

Acompanhe mais notícias sobre a Plataforma Socioambiental 
na página web do Brics Policy Center e nos siga em nossas redes 

sociais em @bricspc e @plataformasocioambiental 

Boa sorte! 

 
 


