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VAGA: PESQUISADOR JUNIOR ou ESTAGIÁRIO EM PESQUISA (Engenharia) 

TEMÁTICA: RECURSOS HÍDRICOS E POLÍTICAS PÚBLICAS 

Pesquisador Júnior ou Estagiário em Pesquisa com foco na temática de recursos hídricos, para projeto 

no Programa de Política e Economia Ambiental do Centro de Estudos de Sustentabilidade (GVces) da 

Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP). 

O CENTRO DE ESTUDOS EM SUSTENTABILIDADE DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS (GVces) 

Criado em 2003, o GVces é um espaço aberto de estudo, aprendizado, reflexão, inovação e de produção de 

conhecimento. Desenvolvemos estratégias, políticas e ferramentas de gestão públicas e empresariais para 

a sustentabilidade, no âmbito local, nacional e internacional: http://www.gvces.com.br/  

O PROGRAMA DE POLÍTICA E ECONOMIA AMBIENTAL 

O Programa Política e Economia Ambiental (PEA) do GVces atua de forma articulada com o governo, setor 

privado e sociedade civil desenvolvendo pesquisa e apoio técnico para a revisão, formulação e 

implementação de políticas públicas para sustentabilidade. 

OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

Eventos extremos no setor de recursos hídricos que atingiram o país nos últimos anos, aliados às crises a 

elas associadas, demonstram a relevância de se aprofundar em medidas, análises e ferramentas que visem 

trazer maior resiliência e capacidade de resposta deste setor frente à variabilidade climática não só de 

caráter infraestrutural, mas igualmente regulatório, econômico e ecossistêmico. 

Da mesma forma, a temática da mudança do clima, em especial a necessidade de estratégias de adaptação, 

tem gradualmente ganhado destaque na agenda técnica e política nacional, a exemplo da atual construção 

do Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima pelo Governo Federal. Igualmente neste contexto, o 

setor de recursos hídricos tem caráter central estando entre os mais afetados direta e indiretamente pela 

mudança do clima. 

 

O programa PEA possui, entre outros, vasta experiência na pesquisa e produção de conhecimento aplicado 

no tema através de projetos voltados a atores dos governos federal e estaduais (Ministério da Indústria, Meio 

Ambiente, Agência Nacional de Águas, Governo do Acre...). Destacam-se contribuições para planejamento 

público em adaptação, sistematização de informações, avaliações econômicas de impactos e medidas de 

adaptação no setor de recursos hídricos (tecnológicas, regulatórias, ecossistêmicas...) e estudos de apoio à 

tomada de decisão pelo poder público.  

 

Neste contexto, o programa visa expandir sua contribuição ao debate através de projetos e estudos com 

foco no setor de recursos hídricos em especial num contexto de mudanças climáticas, e da análise e 

valoração de riscos ambientais físicos e econômicos voltados a políticas públicas. 

 

Assim, o Pesquisador trabalhará junto à equipe gestora de projetos do programa na produção de 

estudos de apoio à tomada de decisão, análise técnica e econômica, propostas de desenhos de 

políticas públicas e instrumentos de gestão voltados para a sustentabilidade, com foco no tema de 

recursos hídricos e mudanças climáticas no setor público. 
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Funções 

 Participar da elaboração de estudos aplicados realizando pesquisas (revisão de literatura, entrevistas 

com especialistas...), elaborando relatórios e conteúdos técnicos ligados aos temas dos projetos 

 Participar das reuniões requisitadas e viagens para execução de projetos  

 Oferecer suporte ao Programa contribuindo para o planejamento e gestão dos projetos 

 Colaborar com a produção técnica e acadêmica no âmbito do Programa  

 Mapear tendências relacionadas aos temas do Programa  

 Participar e contribuir com as atividades do GVces como um todo 

Perfil desejado 

 Capacidade de realizar pesquisas de forma autônoma e pró-ativamente 

 Raciocínio lógico, orientado a solução de problemas e capacidade analítica  

 Metódico, organizado e com capacidade de síntese e finalização 

 Facilidade com diversidade de temas de pesquisa não restrito à sua área de conhecimento 

 Comprometimento com a qualidade das entregas e com prazos assumidos 

 Capacidade de dialogar com diferentes públicos e de falar em público (stakeholders e clientes) 

Habilidades requeridas 

 No último ano ou recém formado(a) em Engenharia 

 Facilidade com diversidade de temas de pesquisa não restrito à sua área de conhecimento 

 Conhecimento avançado do pacote MS Office 

 Excelente comunicação oral e escrita 

 Inglês técnico avançado  

 Conhecimento/experiência em algum(ns) dos temas a seguir é diferencial:  

o Gestão de recursos hídricos 

o Políticas Públicas Ambientais e/ou Recursos Hídricos 

o Economia ambiental  

o Mudanças climáticas 

 

Local: Prédio da EAESP-FGV de São Paulo 

Horário de trabalho: 

 Pesquisador Júnior (formado): 40h semanais 

 Estagiário em pesquisa: 20 a 30h semanais 

Forma de contratação, duração e valor da remuneração: serão informados durante a entrevista. 

SOBRE O PROCESSO SELETIVO 

Os candidatos interessados devem enviar, até dia 10 de setembro, Currículo (anexo) e texto de 

apresentação e motivações (no corpo do email) (formados, também enviar cópia do Trabalho de 

Conclusão de Curso – independente do tema) para Alexandre Gross: alexandre.gross@fgv.br com nome do 

candidato no título.  

Candidaturas sem texto de apresentação e motivações não serão consideradas. Todos e-mails receberão 

resposta com detalhes da sequência do processo. 
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