
DESCRIÇÃO DE PERFIL PROFISSIONAL

DO CARGO

Nome do cargo Diretor de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia

Nível do cargo DAS 101.5

Órgão de atuação Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia - DIEST

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 estrutura, organização e funcionamento do Estado brasileiro 
e de seus aparatos institucionais, bem como aos modos de relação entre o Estado e a 
sociedade nos processos de elaboração, implementação, monitoramento e avaliação de 
políticas públicas para o desenvolvimento do país, e exercer outras atribuições que lhes 
forem determinadas pelo Presidente do IPEA (Art. 16 e 19 – Estatuto do Ipea).

Escopo de Gestão/Equipe de 
Trabalho

Gerenciar equipe de 82 pessoas, incluindo servidores, pesquisadores bolsistas, estagiários 
e colaboradores, atuando em planejamento, pesquisa e assessoramento governamental 
nas áreas relacionadas à Diest.

DOS REQUISITOS DESEJÁVEIS

Formação e Experiência •Preferencialmente doutorado, ou mestrado em Administração, Ciência Política, Ciências 
Sociais, Direito, Economia ou áreas relacionadas.
•Experiência, gerencial e administrativa, em gestão de projetos coletivos de pesquisa no 
Ipea , que envolvam atividades de relacionamento com equipes de pesquisa, Governo e 
sociedade.
•Possuir, no mínimo, 5 trabalhos publicados, em forma de livro, artigo ou revistas técnicas 
nas áreas de atuação da diretoria.
•Ter ocupado cargo ou função de confiança, equivalente a DAS 101.3 ou superior, em 
atividade de gerenciamento e coordenação, na administração pública federal, direta ou 
indireta, por no mínimo, três anos.

Competências •Capacidade de planejamento, resiliência e orientação para os resultados;
•Capacidade de liderança para motivar as equipes de pesquisa, de apoio administrativo 
e os demais servidores da diretoria;
•Capacidade de articulação das atividades da Diretoria; e
•Fluência em inglês, e preferencialmente em mais um idioma (espanhol, francês, alemão).

Competências •Orientação para os resultados;
•Comprometimento com a missão do Ipea;
•Visão de futuro voltada para a integração entre as áreas de conhecimento e formas de 
atuação da Diest.

Competências •Visão sistêmica;
•Compartilhamento de informações e conhecimentos;

Outros Requisitos •Competência para propor soluções e capacidade para enfrentar desafios e superar 
obstáculos, com o objetivo de fortalecer a atuação da Diest.


