
                                                                         
 

  
 

BRICS Policy Center/Centro de Estudos e Pesquisas BRICS 
Rua Dona Mariana, 63 | Botafogo | CEP: 22280-020 

Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Fone/Fax: (55) 21-2535.0447 
bpc@bricspolicycenter.org | www.bricspolicycenter.org 

BRICS Policy Center contrata: 

 

EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE DE PESQUISA NO PROJETO 

“INVESTIMENTOS CHINESES NA AMAZONIA E NO CERRADO” 

  

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de 
contratação de Assistente de Pesquisa pela LABORATORIO LACID 
do 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 dos 
investimentos chineses no Brasil.  

 

1. PRODUTOS ESPERADOS:  

 Pesquisa e sistematização de dados 

 Alimentação do Painel China    

 Participação e apresentação de 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 

 Dedicação (não exclusiva) de 40hs semanais flexíveis  

http://www.bricspolicycenter.org/projetos/painel-china
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 O contrato será 01 de agosto, até o dia 31 de dezembro de 
2020. 

 

3. COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS 

 Interesse e Conhecimento no tema. 

 Possuir ou estar cursando mestrado e/ou doutorado em 
Relações Internacionais, Economia ou áreas afins. Se dará 
prioridade aos estudantes da PUC-Rio. 
 

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

 Fluência em Inglês . 

 

 

4.INSCRIÇÕES:  

4.1. As inscrições serão realizadas de 23/07/2020 à 30/07/2020, 
através do e-mail bpc@bricspolicycenter.org com o título 
“Seleção Assistente de Pesquisa - Projeto LACID”.  

Para participar, envie os seguintes documentos:  

 Seu currículo acompanhado do link do currículo lattes caso 
tenha,  

 Uma pequena carta explicando como suas experiências 
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profissionais e/ou acadêmicas contribuiriam para as 
pesquisas no tema. 

  

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 em primeira 
semana de agosto por vídeo conferência. 

 

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$3575,19 mensais por 5 
meses.  

Para mais informações:  

E-mail: bpc@bricspolicycenter.org 

Boa sorte! 


