PROGRAMA AFIRME SEU TALENTO
EDITAL DE ABERTURA DE VAGAS PARA ASSISTENTE DE PESQUISA NO PROGRAMA DE DIVERSIDADE
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID)
O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) é a principal fonte de financiamento para o
desenvolvimento regional na América Latina e no Caribe. As Representações do BID em cada um dos 26
países mutuários têm a responsabilidade de: (a) desenvolver uma estreita relação de diálogo com as
instituições do setor público e privado para identificar as necessidades de desenvolvimento do país e a
demanda de acordo com o seu contexto; (b) desenvolver, implementar e monitorar estratégias regionais
do Banco no país; (c) desenvolver e coordenar a elaboração e implementação de projetos no país; e (d)
supervisionar os tempos de execução dos programas operacionais no país.
A Representação do BID no Brasil está buscando pesquisadores (as) que se auto identifiquem como
negros (as) e/ou membros de uma
população indígena para executar uma
grande
variedade
de
atividades
operacionais de apoio à implementação
e ao acompanhamento de projetos na
carteira do Banco no país. O (a)
pesquisador (a) se reportará ao
especialista do projeto, ou profissional
designado, e terá como principais
funções:
• Acompanhar os termos de contratos por meio dos sistemas de controle do Banco e analisar a
documentação apresentada pelas agências executoras;
• Apoiar as agências executoras no planejamento de seus planos de implementação do projeto, os
planos operacionais anuais e planos de aquisição e no acompanhamento das políticas de aquisições do
Banco;
• Prestar apoio aos órgãos de execução para a correta aplicação dos registros contábeis e da utilização
de instrumentos de desembolso do Banco para uma boa gestão financeira dos projetos;
• Oferecer assistência técnica para especialistas dos projetos na realização de avaliações de riscos,
planos de mitigação e desenvolver e monitorar a implementação das atividades incluídas nestes planos;
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• Estabelecer e manter um relacionamento de apoio mútuo com as agências executoras e sua equipe a
fim de antecipar situações que venham a surgir durante a execução dos projetos através do
estabelecimento de alerta antecipado;
• Preparar relatórios para facilitar o acompanhamento e monitoramento de projetos em carteira, a
implementação da estratégia do Banco no país e outros aspectos relevantes para as operações do Banco
no país;
• Garantir a atualização constante dos sistemas informativos do Banco, arquivos físicos e eletrônicos
dos projetos, de acordo com os procedimentos estabelecidos pelo Banco para este fim;
• Realizar apresentações informativas sobre atividades, estratégias e procedimentos relacionados às
operações;
• Colaborar com outras tarefas para garantir a entrega do programa operacional do Grupo do BID.
REQUISITOS
Educação: Licenciado em Ciências Sociais, Direito, Política Pública, Economia, Administração de
Empresas, áreas de engenharia ou afins. Especial atenção será dada aos candidatos que tenham
terminado recentemente (últimos dois anos) sua pós-graduação ou mestrado em qualquer disciplina
relacionada às áreas acima.
Experiência: Mínimo de 2 (dois) anos de experiência em
gerenciamento de projetos com financiamento público e/ou
privado local ou internacional. Experiência na elaboração de
relatórios.
Idiomas: Fluente em português. Conhecimentos em espanhol ou
inglês será uma vantagem.
Habilidades: Fluente em Microsoft Office (Word, Excel, Power
Point, Outlook) e gestão de banco de dados.
COMPETÊNCIAS BÁSICAS
Planejamento, organização e execução: Priorizar ações para maximizar a eficiência e alcançar os
objetivos em tempo e forma. Ser proativo (a) para cumprir com os compromissos dentro dos prazos.
Coordenar o trabalho com a equipe.
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Adaptabilidade: Capacidade de gerenciar desafios diários. Prontidão para responder a várias
solicitações e se adaptar às mudanças simultaneamente às prioridades e imprevistos. Capacidade de
desempenhar o trabalho sob curtos espaços de tempo.
Comunicação e transferência de conhecimento: Capacidade de atrair aos outros, adaptar sua forma de
comunicação para as necessidades, interesses e estilo de audiência, os fatos e ideias, indicando
claramente, oralmente e por escrito, promovendo o intercâmbio de conhecimentos, informações,
produtos e habilidades dentro e fora da organização.
Trabalho em equipe: Dedicação ao serviço e disponibilidade para trabalhar em estruturas definidas e
em equipes multidisciplinares.
Iniciativa e busca de resultados: Agir com iniciativa e de forma independente. Demonstrar motivação
para produzir uma obra oportuna e de qualidade.
Nacionalidade: Os candidatos interessados em candidatar-se devem ser brasileiros ou ter residência
legal no Brasil.
PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo será realizado em duas etapas: análise curricular e entrevistas individuais. Os
currículos e uma carta de apresentação deverão ser enviados para o e-mail bidbrasil@iadb.org até o dia
22 de abril, com o assunto “Programa Diversidade BID”.
Os (as) candidatos (as) devem indicar na carta de apresentação, as razões pelas quais se interessam em
fazer parte da equipe do BID assim como manifestar a auto identificação como negros (as) e/ou
membros de uma população indígena.
Os (as) candidatos (as) pré-selecionados (as) serão entrevistados (as) em data e horário a combinar.
Dúvidas e informações adicionais sobre o processo seletivo pelo telefone do Centro de Informação ao
Público do BID no Brasil: (61) 3317-4235.
VALOR DA BOLSA
Nesta primeira etapa serão selecionados quatro estudantes para que trabalhem nas dependências da
Representação do BID no Brasil, em Brasília. O valor previsto para a bolsa é de R$ 2000,00 a R$ 2800,00,
com carga horária compatível para estudantes de pós-graduação, e que será definida conjuntamente,
entre BID, UnB e bolsista.
DURAÇÃO DO CONTRATO
Até 12 meses, podendo ser renovado.
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CRONOGRAMA
08 de abril – Divulgação do edital.
22 de abril – Data limite para inscrição.
22 a 26 de abril – Análise curricular dos (as) candidatos (as).
29 de abril a 03 de maio – Entrevistas individuais na Representação do BID no Brasil.
15 de maio – Divulgação dos resultados.
Segunda quinzena de maio – Processo interno do BID de contratação.
01 de junho – início das atividades.
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