
DESCRIÇÃO DE PERFIL PROFISSIONAL

DO CARGO

Nome do cargo Diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas

Nível do cargo DAS 101.5

Órgão de atuação Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas - DIMAC

Requisitos Legais Instrução Normativa Conjunta nº 04, de 13 de junho de 2019.
Portaria nº 207, de 05 de junho de 2017 – Regimento Interno Ipea
Estatuto do Ipea

DAS RESPONSABILIDADES

Principais responsabilidades Planejar, dirigir, coordenar, supervisionar, orientar e avaliar a execução das atividades 
em questões relacionadas às áreas de acompanhamento e análise conjuntural, comércio 
exterior, finanças públicas, condução da política monetária, economia financeira, 
articulação entre o regime cambial e monetário e questões relacionadas à trajetória de 
crescimento e desenvolvimento econômico, e exercer outras atribuições que lhes forem 
determinadas pelo Presidente do IPEA (Art. 14 e 19 – Estatuto do Ipea).

Escopo de Gestão/Equipe de 
Trabalho

Coordenação de equipe de trabalho com cerca de 78 pessoas, incluindo servidores, 
pesquisadores bolsistas, estagiários e colaboradores, em trabalhos de pesquisa e 
assessoria nas diversas áreas de macroeconomia, além de atuar de forma transversal 
com as demais diretorias do Ipea. A composição da equipe pode variar de acordo com a 
movimentação dos servidores e as necessidades de utilização de bolsistas.

DOS REQUISITOS DESEJÁVEIS

Formação e Experiência •Preferencialmente doutorado, ou mestrado em economia.
•Cinco anos de experiência, no mínimo, em pesquisa na área macroeconômica, e possuir, 
no mínimo, 5 trabalhos publicados, em forma de livro, artigo ou revistas técnicas nas 
áreas de atuação mencionada.
•Ter ocupado cargo ou função de confiança equivalente a DAS 101.3 ou superior na 
administração pública federal, direta ou indireta, por no mínimo, três anos.

Competências •Conhecimentos avançados em pesquisa econômica
•Fluência em inglês, e preferencialmente em mais um idioma (espanhol, francês, alemão).

Competências •Perfil conciliador ao liderar equipes.
•Habilidade para motivar equipes de trabalho a atuar em grupo para a obtenção de 
resultados.

Competências •Visão sistêmica;
•Compartilhamento de informações e conhecimentos;
•Liderança de equipes; e
•Gestão de pessoas.

Outros Requisitos •Desejável experiência gerencial na esfera pública e/ou privada.


