
 

 

O Instituto Escolhas seleciona Diretor (a) Científico (a) 

 

1. Sobre o Instituto Escolhas: 

O Instituto Escolhas é uma associação civil sem fins econômicos que tem como visão a 
compreensão de que somente argumentos qualificados sobre os "trade-offs" da economia 
podem sustentar decisões e escolhas difíceis, permitindo a construção de soluções efetivas para 
o desenvolvimento sustentável. A missão do Instituto Escolhas é qualificar o debate sobre 
sustentabilidade por meio da tradução numérica dos impactos econômicos, sociais e ambientais 
das decisões públicas e privadas. Seu objetivo é produzir estudos, análises e relatórios que 
amparem novas leituras e argumentos capazes de superar a polarização ideológica das escolhas 
conflituosas do planejamento, permitindo a construção de soluções para viabilizar o 
desenvolvimento sustentável.  

Para mais informações: www.escolhas.org.   
 

2. Sumário do Cargo: 

O (a) Diretor (a) Científico (a) é o (a) responsável por elaborar – delineamento estratégico e 
técnico –, supervisionar e coordenar as atividades de pesquisa do Instituto Escolhas respeitando 
a visão, a missão e os valores da instituição.  

 

3. Principais Responsabilidades: 
 

 Elaborar e propor um planejamento anual das linhas e temas de pesquisa a serem 
desenvolvidos pelo Instituto Escolhas; 

 Elaborar os termos de referências das pesquisas a serem desenvolvidas pelo Instituto 
Escolhas; 

 Supervisionar o trabalho da Coordenação de Projetos do Instituto Escolhas; 

 Contratar, supervisionar e coordenar equipes de pesquisa do Instituto Escolhas; 

 Monitorar e avaliar o desempenho das equipes de pesquisas contratadas pelo Instituto 
Escolhas; 

 Supervisionar a organização do banco de dados das pesquisas desenvolvidas pelo 
Instituto Escolhas; 

 Responsabilizar-se pelos resultados parciais e finais referentes às pesquisas e demais 
atividades de pesquisa do Instituto Escolhas; 

 Supervisionar os mapeamentos de estudos, centros acadêmicos e tecnológicos, grupos 
de pesquisa, instituições e atores relacionados aos temas de cada pesquisa a ser 
desenvolvida pelo Instituto Escolhas; 

 Juntamente com o Diretor de Relacionamento com a Sociedade trabalhar para a 
divulgação dos resultados finais das pesquisas desenvolvidas pelo Instituto Escolhas; 

 Supervisionar, juntamente com o Diretor de Relacionamento com a Sociedade, a 
elaboração de material gráfico e publicações para a divulgação dos resultados das 
pesquisas e demais atividades técnico-científicas desenvolvidas pelo Instituto Escolhas; 

http://www.escolhas.org/


 
 Prospectar e estabelecer parcerias com centros acadêmicos, no Brasil e no exterior, 

bem como outros institutos e parceiros de pesquisa; 

 

4. Perfil Profissional: 

O (a) candidato (a) ao cargo deve ter competência científica e gerencial demonstrada nos 
seguintes requisitos: 

 Formação acadêmica nas áreas afins à missão e objetivos do Instituto Escolhas, 
preferencialmente nas ciências econômicas; 

 Experiência específica em pesquisa científica é uma qualificação desejada, entretanto, 
profissionais de outros campos (coorporativo, engenharia, economia, por exemplo) não 
estão excluídos deste processo seletivo; 

 Capacidade de propor linhas de investigação e metodologias de análise; 

 Repertório e curiosidade investigativa para debater com o Conselho Científico; 

 Capacidade de liderança para coordenar e motivar as equipes de pesquisa sobre a sua 
gerência; 

 Visão estratégica sobre os desafios econômicos, sociais e ambientais para a promoção do 
desenvolvimento sustentável; 

 Habilidade para gerir e manter parcerias com órgãos governamentais, gestores públicos 
instituições de pesquisa, ensino e extensão e organizações da sociedade civil (nacionais e 
internacionais); 

 Postura e boa comunicação para poder representar o Instituto; 

 Boa redação; 

 Inglês fluente (oral e escrito). 

 

5. Condições: 

 Dedicação em tempo integral; 

 Base na cidade de São Paulo, sede do Instituto Escolhas; 

 Remuneração compatível com a experiência exigida; 

 

6. Processo Seletivo: 

Os (as) interessados (as) deverão apresentar candidatura enviando seus currículos, carta de 
intenção e pretensão salarial para o e-mail institucional@escolhas.org   

Realizaremos uma pré-seleção das candidaturas submetidas e, em seguida, convocaremos para 
entrevistas. 
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