
DESCRIÇÃO DE PERFIL PROFISSIONAL

DO CARGO

Nome do cargo Diretor de Estudos e Relações Econômicas e Políticas Internacionais

Nível do cargo DAS 101.5

Órgão de atuação Diretoria de Estudos e Relações Econômicas e Políticas Internacionais - DINTE

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 dos 
fluxos de comércio e de capitais internacionais, a lógica de operação das corporações 
transnacionais, a dinâmica das cadeias produtivas globais, as instituições multilaterais, a 
integração regional, a cooperação para o desenvolvimento socioeconômico, a segurança 
energética e territorial, a condução da política externa, bem como o acompanhamento 
dos acordos de cooperação e intercâmbio com órgãos e entidades públicas ou privadas 
internacionais de planejamento e pesquisa, e exercer outras atribuições que lhes forem 
determinadas pelo Presidente do IPEA (Art. 15 e 19 – Estatuto do Ipea).

Escopo de Gestão/Equipe de 
Trabalho

Liderança e gestão de equipes alocadas em três coordenações temáticas que cobrem 
a agenda internacional, quais sejam: econômica, de governança e política externa e de 
cooperação internacional. Supervisão da divisão de acordos de cooperação internacional 
do IPEA.
Equipe de aproximadamente 66 pessoas, incluindo servidores, pesquisadores bolsistas, 
estagiários e colaboradores.

DOS REQUISITOS DESEJÁVEIS

Formação e Experiência •Preferencialmente doutorado, ou mestrado em Economia, Administração, Relações 
Internacionais, Ciência Política ou Direito.
•No mínimo 10 anos de experiência profissional relacionada a pesquisas sobre 
temas internacionais, preferencialmente sobre comércio internacional, investimentos, 
cooperação para o desenvolvimento, política comercial e política externa.
•Ter, no mínimo, 5 trabalhos publicados pelo IPEA e/ou outras instituições de pesquisa.
•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 •Fluência em inglês, e preferencialmente em mais um idioma (espanhol, francês, alemão);
•Networking com seus pares internacionais.
•Experiência gerencial em coordenação de equipes de pesquisa e estudos.

Competências •Boa comunicação escrita.
•Boa comunicação oral.
•Liderança de equipes.
•Pró-atividade.
•Visão ampla e estratégica

Competências •Boa capacidade de persuasão.
•Trabalho em equipe.
•Agilidade para tomar decisões.
•Multifuncional.
•Capacidade de negociação.
•Organização.
•Planejamento.
•Flexibilidade.
•Orientação para resultados
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Outros Requisitos •É desejável que tenha experiência e vivência internacionais, boa rede de contatos na 
área.


