
DESCRIÇÃO DE PERFIL PROFISSIONAL

DO CARGO

Nome do cargo Diretor de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais

Nível do cargo DAS 101.5

Órgão de atuação Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais - DIRUR

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 políticas regional, urbana, federativa e ambiental com 
vistas à atenuação das desigualdades regionais, à superação dos problemas urbanos 
e ao fomento do crescimento e desenvolvimento regional e urbano, e exercer outras 
atribuições que lhes forem determinadas pelo Presidente do IPEA (Art. 12 e 19 – Estatuto 
do Ipea).

Escopo de Gestão/Equipe de 
Trabalho

Coordenação de pesquisa, avaliação de políticas públicas e assessoramento ao governo 
federal nas seguintes áreas: Desenvolvimento Urbano; Regional e Federalismo; e 
Ambiental. Gestão da equipe de aproximadamente 106 pessoas, incluindo servidores, 
pesquisadores bolsistas, estagiários e colaboradores.

DOS REQUISITOS DESEJÁVEIS

Formação e Experiência •Preferencialmente doutorado, ou mestrado em áreas do conhecimento ligadas a 
economia, desenvolvimento, ou em outra área correlata à área de atuação da diretoria.
•Ampla experiência em pesquisa econômica, comprovada por, 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 •Conhecimento nas áreas: Urbana, Regional, Federalismo, Ambiental, Avaliação de 
Políticas Públicas, Direito Administrativo; Administração Pública e Economia;
•Conhecimento das normas internas e dos regulamentos do Ipea;
•Fluência em inglês, e preferencialmente em mais um idioma (espanhol, francês, alemão).

Competências •Capacidade de responder as demandas da presidência no que tange aos temas 
correlatos à diretoria.

Competências •Habilidade de negociação com diversos atores (internos e externos)
•Habilidade de coordenação e liderança de equipes
•Habilidade de falar em público

Outros Requisitos •Planejar e conduzir reuniões de formar eficiente e eficaz;
•Motivar a equipe;
•Resolver conflitos de trabalho.


