
Edital de Seleção de Estagiário(a)

O Instituto de Estudos para Políticas de Saúde abre processo seletivo para a contratação de um(a)
estagiário(a). O candidato deve estar regularmente matriculado em programa de graduação em
economia, estatística, saúde pública, administração pública, matemática, engenharia e áreas afins
e ter interesse em temas relacionados à saúde e análise de dados. O(a) estagiário(a) atuará como
assistente de pesquisa para a produção de conhecimento nas áreas de economia da saúde e saúde
pública, com foco no uso de microdados e análise quantitativa.

O IEPS incentiva mulheres, pessoas pretas, pardas e indígenas, pessoas com deficiência e
LGBTQIA+ a se candidatar.

Desafios:
● Criação, organização e atualização de bancos de dados (Datasus, PNS, ANS, entre outros);
● Elaboração de gráficos e estatísticas descritivas;
● Desenvolvimento de relatórios;
● Utilização de metodologias empíricas para a criação de informações relevantes para

políticas públicas em saúde.

Requisitos Necessários:
● Conhecimento básico de  R, Stata, e/ou Python;
● Residir na região metropolitana de São Paulo;
● Interesse em temas relacionados à saúde e análise de dados;
● Estar regularmente matriculado em programa de graduação.

Requisitos Desejáveis:
● Habilidade de programação intermediária de R (pacotes dplyr, ggplot, tidyr);
● Experiência com modelagem de microdados;
● Experiência em pesquisa empírica;
● Conhecimento de dados de saúde;
● Leitura avançada em inglês.

Processo:
O processo consistirá na análise de CV, seguida de uma entrevista. O candidato selecionado será
remunerado no valor de R$ 1.451,31 e vale transporte para os dias de trabalho presencial. A carga
horária é de 30 horas semanais, em regime híbrido, e o horário de trabalho é flexível.

Os interessados devem enviar e-mail para: vagas@ieps.org.br incluindo no assunto do e-mail o
texto “Candidato a vaga de estagiário”.

O prazo para se inscrever é até o dia 05 de fevereiro de 2023.
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