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Referente ao Edital n. 052/2020 

 

Prezado Comitê Julgador, 

Sobre a entrevista e o projeto não é possível entrar com recurso, uma vez 

que não temos acesso a estes, porém nos outros pontos me chamou a atenção 

a nota da candidata Bruna de Abreu Martins, que terminou em primeiro lugar. 

Liguei para o IPEA para solicitar a divulgação das notas e fui informado 

que a candidata anexou o link para o site do currículo Lattes. Meu argumento 

será baseado em tal currículo: a candidata apenas cita que trabalha em empresa 

privada e tem experiência com Macroeconomia e em Econometria na elaboração 

de modelos em painel (resumo informado pela autora). A referida candidata tem 

em seu currículo apenas atuação profissional em uma empresa e três textos em 

jornais de revistas/notícias. 

Os Itens A, B e C do edital constam que serão pontuados através de 

análise de currículo, vou começar pelos pontos A e C. Item A: “Análise do 

currículo: Experiência profissional e/ou acadêmica comprovada em 

atividades relacionadas ao planejamento, monitoramento e avaliação de 

políticas públicas;”. Neste item a referida candidata não possui nada no 

currículo sobre o tema, enquanto eu possuo um curso de 140 horas da Fundação 

Itaú Social chamado “Curso Avançado de Avaliação de Políticas Públicas e 

Projetos Sociais”, além de artigos em revistas e congressos utilizando o 

ferramental de modelos como o PSM, Diferenças em Diferenças e Regressão 

em Descontinuidade – devo citar também a utilização de métodos contrafactuais 

como Oaxaca-Ransom. A meu ver, a candidata ficou com nota máxima de 

maneira errada, pois ela não demonstra no currículo nenhuma experiência com 

o tema. Eu apresento experiência de curso sobre o tema, bem como publicações, 

enquanto a adversária não apresentou experiência alguma. 

O Item C: “Análise do currículo: Conhecimentos de modelagem 

econométrica e uso de softwares estatísticos;”. Novamente, a referida 

candidata não menciona em nenhum lugar saber usar softwares estatísticos e 

modelagem, sem contar o resumo informado por ela que citei acima, porém ela 

ficou com nota 8. Apenas artigos publicados em periódicos, eu tenho 14 já 
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publicados e 2 aceitos (em que posso comprovar o aceite, caso seja solicitado), 

todos utilizando o ferramental estatístico para economia aplicada. Devo também 

citar os cinco cursos complementares que fiz, que somam 270 horas, com a 

utilização de diversos softwares, como R, Stata e Geoda, por exemplo. Neste 

ponto, apresento 5 cursos diferentes, além de publicações científicas e a referida 

candidata não apresenta experiência alguma em seu currículo. 

Por fim, o Item B: “Análise do currículo: Experiência profissional e/ou 

acadêmica comprovada em atividades relacionadas a telecomunicações, 

energia, infraestrutura logística ou saneamento;” eu realmente não possuo 

experiência no ponto e não discordo da minha nota, porém a candidata também 

não apresenta experiência no assunto, segundo o que consta no currículo Lattes 

dela – porém a referida candidata apresenta nota 10. Antes da entrevista, houve 

um questionário curto por e-mail e respondi não ter trabalhado com 

infraestrutura, mas possuir plena capacidade de trabalhar com o tema, 

principalmente pela minha formação em Políticas Públicas. 

 

 

Gustavo Saraiva Frio 


