
DESCRIÇÃO DE PERFIL PROFISSIONAL

DO CARGO

Nome do cargo Diretor de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação e Infraestrutura

Nível do cargo DAS 101.5

Órgão de atuação Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação e Infraestrutura - DISET

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 à acumulação de conhecimento e sua incorporação ao sistema 
econômico-social, à diversificação e à eficiência da estrutura produtiva nas áreas de 
ciência, tecnologia e inovação, produção, serviços e infraestrutura, e exercer outras 
atribuições que lhes forem determinadas pelo Presidente do IPEA (Art. 11 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: inovação, regulação, ciência e tecnologia, tecnologia da 
informação e comunicação. Gestão de equipe de aproximadamente 50 pessoas, incluindo 
servidores, pesquisadores bolsistas e colaboradores.

DOS REQUISITOS DESEJÁVEIS

Formação e Experiência •Preferencialmente doutorado, ou mestrado em áreas do conhecimento ligadas a 
economia, engenharias, gestão da tecnologia e inovação, gestão da produção ou política 
cientifica e tecnológica.
•Ampla experiência (mais de dez anos) em pesquisa cientifica aplicando métodos 
qualitativos e quantitativos;
•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 •Conhecimento de técnicas estatísticas, bem como de metodologias de avaliação de 
impacto.
•Fluência em inglês, e preferencialmente em mais um idioma (espanhol, francês, alemão);
•Networking com seus pares internacionais.

Competências •Alto nível de produção técnica.
•Gerenciar a equipe com o foco em resultados baseados em evidencias e no cumprimento 
de prazos.

Competências •Gestão voltada a qualidade com velocidade;
•Gestão de conflitos;
•Liderança de equipes;
•Empatia; e
•Transparência.

Outros Requisitos •Preferível possuir experiência internacional e em outras instituições de modo a 
introduzir no Ipea nova rede de contatos e conhecimentos.


