
 

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO IPEA/PROCIN Nº 010/2015 - CONCESSÃO 

DE BOLSAS 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), fundação pública vinculada à 

Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, que desenvolve 

pesquisas e fornece suporte técnico e institucional às ações governamentais para a 

formulação e avaliação de políticas e programas de desenvolvimento, INFORMA os 

interessados do processo de seleção a bolsa Pesquisador Júnior, nos termos da 

Portaria IPEA nº 339 de 12/08/2010. 

 

1. OBJETO 

O Processo Seletivo Simplificado tem por objetivo selecionar pesquisadores 

estrangeiros com interesse em desenvolver atividades no projeto de pesquisa 

“Instituições econômicas e políticas e seus impactos sobre a renda per capita 

dos países”. 

 

2. OBJETIVO 

Discutir temas relevantes do cenário social, econômico, financeiro e político 

internacional, a fim de integrar o IPEA de forma continuada no debate internacional e 

criar instrumentos para consolidar a atuação internacional dos pesquisadores do 

IPEA. 

 

3. QUANTIDADE E DURAÇÃO DAS BOLSAS 

Será concedida 01 (uma) bolsa, com duração de 03 (três) meses. 

 

4. REQUISITOS DO CANDIDATO 

4.1 Ser pesquisador estrangeiro oriundo de país com o qual o Brasil possua acordo de 

cooperação internacional; 

4.2 Possuir graduação em História Econômica com Economia;  

4.3 Ter atuação efetiva no exterior, não possuindo visto permanente no Brasil;  

4.4 Possuir disponibilidade para realizar atividades no Brasil. 

 

5. IDENTIFICAÇÃO DO PESQUISADOR RECOMENDADO 

Nome: Daniel Gross  

   Área de formação: História Econômica com Economia 

 País de Origem: Reino Unido 

 

6. JUSTIFICATIVA DA RECOMENDAÇÃO DO CANDIDATO 

Daniel Gross formou-se em História Econômica com Economia com honras (com 

notas na categoria máxima) na prestigiada London School of Economics (LSE), no 

Reino Unido.  Seus temas de interesse são os determinantes do 

crescimento/desenvolvimento econômico e a chamada “nova economia institucional”. 



 

Daniel Gross trabalhou como Pesquisador Sênior do Mintz Group, de Londres, entre 

2011 e 2014. Atualmente, ele é membro da Fabian Society, que é o mais antigo think 

tank britânico, fundado no ano de 1884 em Londres, e analista político da Randall's 

Parliamentary Service. 

O Ipea busca ampliar sua inserção internacional e a cooperação com pesquisadores 

estrangeiros que possuam conhecimentos em áreas nas quais temos mais 

deficiências. Portanto, a estada deste pesquisador no Ipea poderá contribuir 

significativamente para a elaboração de pesquisas na área de 

crescimento/desenvolvimento econômico baseadas nas ideias da nova economia 

institucional. 

 

7. MODALIDADES DE APOIO: 

7.1 BOLSA 

A bolsa será concedida na modalidade descrita a seguir: 

Categoria/Modalidade Valor em US$/Mês 

Pesquisador Júnior  2.000  

7.1.1 O pagamento da bolsa poderá ocorrer no Brasil por meio de Ordem Bancária, 

com o valor convertido à taxa de câmbio do dia da emissão do pagamento ou depósito 

na conta bancária no exterior do bolsista, deduzidas as despesas bancárias com 

envio. 

7.1.2 A bolsa poderá custear seguro saúde, destinado à cobertura de despesas 

médicas e hospitalares do bolsista, cabendo a ele efetuar a devida contratação. 

 

8. CRONOGRAMA  

EVENTOS DATAS 

Data limite para impugnação 25 de agosto de 2015 

Implementação da bolsa  A partir de Agosto 

 

9. DA IMPUGNAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

O presente processo seletivo poderá ser impugnado no prazo previsto no cronograma, 

por pesquisador que atenda aos requisitos de candidatos, constantes no item 4 

(quatro), do presente processo seletivo,  apresentando o currículo. 

Caso haja deferimento, será aberta a chamada pública nos termos do art. 5º da 

Portaria 339 de 12/08/2010.  

A impugnação deverá ser dirigida ao IPEA por meio eletrônico, para o endereço 

pnpd@ipea.gov.br 

 

10. DA IMPLEMENTAÇÃO DO APOIO: 

Após o prazo de impugnação, o candidato deverá apresentar a seguinte 

documentação: 

 

a) Formulário de Inscrição; 

b) Cópia do passaporte. 
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11. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

A qualquer tempo, o presente processo seletivo poderá ser revogado ou anulado, no 

todo ou em parte, seja por decisão unilateral do IPEA, seja por motivo de interesse 

público ou exigência legal, em decisão fundamentada, sem que isso implique direitos à 

indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

 

12. DOS ESCLARECIMENTOS E DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

Os esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste processo 

seletivo poderão ser obtidos por intermédio do endereço eletrônico pnpd@ipea.gov.br 

e telefones 55 (61) 2026-5219, referenciando-se ao número do processo seletivo. 

 

13. CLÁUSULA DE RESERVA  

O IPEA reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas 

no presente processo seletivo. 

 

Brasília, 10 de Agosto de 2015.  

 

 

 

 

Milena Karla Soares Cabrelli  

Coordenadora Geral de Serviços Coorporativos e Apoio a Pesquisa - Substituta 

 



 

 

 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA DE CONCESSÃO DE BOLSA PESQUISA 

 

1. Título do Projeto:  

“Instituições econômicas e políticas e seus impactos sobre a renda per capita dos 

países”. 

 

2. Propósito do Trabalho 

A produtividade, que é o principal determinante de longo prazo das diferenças 

de renda entre países, vem crescendo abaixo do desejável na economia brasileira nas 

últimas décadas. Um dos principais motivos para esse desempenho ruim é a 

qualidade insatisfatória das instituições econômicas do país.  

O objetivo deste projeto é estudar a dinâmica das instituições econômicas e 

políticas e seus impactos sobre a produtividade e a renda per capita dos países. Com 

isso, será possível fazer inferências sobre os impactos do nível de qualidade das 

instituições sobre o crescimento econômico. 

Para se atingir esse objetivo, será criada uma base de dados de alta complexidade 

para melhor mensurar a qualidade das instituições no maior número de países e de 

períodos que for possível – respeitados requisitos técnicos de qualidade dos dados. 

Essa mensuração será feita por meio de um modelo de componentes não 

observáveis. Já a estimação dos impactos das instituições sobre o crescimento, será 

feita por meio de modelos econométricos dinâmicos com dados em painel. 

 

   

3. Atividades a serem desenvolvidas pelo Bolsista: 

 Auxiliar no processo de elaboração de artigos para serem enviados a revistas 

internacionais. 

 Auxiliar na elaboração de uma base de dados internacionais. 

 

4. Resultados Esperados 

 Base de dados sobre instituições econômicas e políticas; 

 Dois artigos que serão publicados, primeiramente, como Textos para 

Discussão e Discussion Papers do IPEA e, em seguida, submetidos a revistas 

acadêmicas internacionais. 

 


