
Oportunidade de Bolsa de Pós-Doutorado em Projeto Internacional de Pesquisa

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

Sobre nós

O Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS) é uma organização sem fins lucrativos,
independente e apartidária, com sede no Rio de Janeiro e escritório em São Paulo. Nosso principal
objetivo é contribuir para o aprimoramento das políticas públicas do setor de saúde no Brasil.

O IEPS defende a ideia de que toda a população brasileira deva ter acesso à saúde de qualidade e
que o uso de recursos e a regulação do sistema de saúde sejam os mais efetivos possíveis. E que o
acesso à saúde respeite o princípio da equidade, tendo o Estado Brasileiro um papel relevante, de
natureza distributiva, neste processo. Acreditamos que a melhor maneira de se alcançar esses
objetivos é através de políticas públicas baseadas em evidências, desenhadas, implementadas e
monitoradas de maneira transparente – sempre buscando o apoio da sociedade.

A Equipe de Pesquisa

Na equipe de pesquisas do IEPS, produzimos pesquisa em economia da saúde e saúde pública,
sempre que possível com o uso de microdados e análise quantitativa. Nosso objetivo é
fundamentar propostas de políticas públicas com base em evidências. A equipe é liderada pelo
Professor Rudi Rocha, da Escola de Administração de Empresas de São Paulo – EAESP/FGV, e conta
com pesquisadores(as) que desenvolvem pesquisa acadêmica em fronteira internacional. Além de
contar com uma equipe própria de pesquisadores, temos o apoio de mestrandos, doutorandos e
pós-docs vinculados ao programa de pós-graduação em administração de empresas da EAESP/FGV.
Funcionamos como um hub de pesquisa, tendo recebido e colaborado com pesquisadores do
Brasil e do mundo inteiro, sendo um de nossos propósitos gerar bem público ao facilitar acesso a
recursos de pesquisa e facilitar análise sobre saúde no Brasil.

Resumo da Posição em Aberto

Buscamos bolsista de pós-doutorado para a realização de pesquisa e apoio na coordenação de
atividades em projeto internacional nas áreas de economia da saúde e saúde pública, em parceria
com equipes de pesquisa baseadas em instituições do Reino Unido, América Latina, África e Ásia. O
projeto tem como foco questões sobre financiamento e fragmentação de sistemas de saúde. O(a)
bolsista irá (1) colaborar diretamente com o desenvolvimento de pesquisas, envolvendo desenho
de metodologias, participação na análise de dados e redação de artigos, elaboração de relatórios e
afins; (2) apoiar a supervisão e a gestão dos projetos, incluindo a interlocução com equipes
internacionais, financiadores e com equipe administrativa do IEPS; e (3) liderar iniciativas de
formação e capacitação em pesquisa, incluindo organização de workshops
nacionais/internacionais e reuniões técnicas.
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Espera-se também que o(a) bolsista desenvolva pesquisa própria e continue progredindo
autonomamente em sua carreira acadêmica. Para tanto, o(a) bolsista contará com acesso a
recursos de pesquisa do IEPS (recursos computacionais, dados, espaço em escritório) e
interlocução contínua com a equipe de pesquisa do IEPS e seus visitantes.

Perfil da Posição e Qualificações

Candidatas e candidatos com direcionamento profissional para carreira acadêmica e interesse em
atividades executivas em projetos de pesquisa. Em termos de perfil acadêmico, não há
necessariamente pré-requisitos sobre treinamento em áreas específicas de pesquisa, mas
disposição para trabalhar e aprender em temas relacionados à economia da saúde, saúde pública,
administração pública e economia do setor público e métodos quantitativos.

● Elegibilidade e qualificações necessárias:
○ Doutorado completo ou em fase de defesa de tese de doutorado (agendada) nas

áreas de economia, administração pública, saúde pública, epidemiologia, ciência
política e demais ciências sociais aplicadas;

○ Experiência em análise de dados, pesquisa empírica e utilização de so�wares
estatísticos;

○ Inglês avançado (verbal e escrito);
○ Disponibilidade para viagens nacionais e internacionais.

● Qualificações desejáveis:
○ Pesquisa em andamento e/ou publicações em temas relacionados ao tema do

projeto.
○ Experiência de programação em Stata/R e utilização de microdados.

Condições de contratação

● Bolsa de Pós-Doutorado por 2 anos, renovável por 2 anos.
● Valor da bolsa: R$ 7.700,00 mensais.
● Local de trabalho: a vaga é baseada em São Paulo, mas o trabalho poderá ser realizado em

modo híbrido e flexível. O(a) bolsista poderá trabalhar em outras localidades, mas
espera-se participação em atividades presenciais em ao menos dois dias da semana em
São Paulo. Há também a possibilidade de utilização eventual do escritório do IEPS no Rio
de Janeiro.

Processo de Aplicação

● Preencher este formulário (https://forms.gle/67E7UrbJjUjp65FdA), anexando currículo,
carta de apresentação e contato de duas referências até o dia 15 de março de 2023;

○ Na carta de apresentação, descreva em até no máximo uma página como sua
experiência e interesses estão alinhados com o trabalho realizado pelo IEPS.

● Apenas candidatas e candidatos selecionadas(os) na primeira fase do processo serão
notificadas(os).

● Qualquer dúvida, por favor, escreva para vagas@ieps.org.br.
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