EDITAL 01/2016 - PROJETO 914BRZ5005 UNESCO
1. Perfil: Direito
2. Nº de vagas: 01
3. Requisitos Obrigatórios:
Nível superior completo, devidamente reconhecido pelo MEC, na área de direito; fluência na
língua inglesa; experiência profissional comprovada de pelo menos 3 (três) anos na área de
especialização (análises e avaliações de impacto legislativo e regulatório; estudos relacionados à
aplicação de modelos estatísticos em processos de natureza jurídica).
4. Qualificações Classificatórias:
Publicação de artigos científicos, livros,
capítulos de livros ou textos técnicos na área
de direito do consumidor, direitos da
personalidade ou direito e tecnologia.
OBS.:

2

1 ponto por publicação (máximo de 3
publicações)

Os currículos enviados pelos candidatos deverão ser redigidos em língua portuguesa e com a
devida indicação do cumprimento dos requisitos obrigatórios e classificatórios (se for o caso)
contidos no presente edital. Os candidatos que enviarem currículos em desacordo com o
orientado serão automaticamente desclassificados

5. Atividades:
• Participar de reunião técnica com membros da equipe da Senacon, visando ao alinhamento
conceitual inicial acerca da abordagem a ser dada ao tema.
• Desenvolver um levantamento abrangente sobre os principais modelos de avaliação de impacto
regulatório adotados em outros mercados (direito comparado) e de modelos eventualmente em
aplicação, no Brasil, por parte dor órgãos reguladores.
• Previamente à produção do relatório final, apresentar os resultados obtidos na etapa inicial dos
estudos à equipe técnica envolvida em sua coordenação, para considerações.
• A partir desse mapeamento, desenvolver relatório avaliativo e propositivo, contendo
apontamentos, observações, críticas, sugestões, considerações técnicas e recomendações de
políticas e ações estratégicas a serem implementadas pela Senacon, no tocante à temática da
análise e avaliação de impactos regulatórios, sempre sob a ótica da proteção e defesa dos direitos
e interesses dos consumidores.
6. Produtos/Resultados esperados:
Produto 1 – Mapeamento de modelos de avaliação de impacto regulatório adotados em outros
mercados (direito comparado) e de modelos eventualmente em aplicação, no Brasil. Explicitação
da metodologia utilizada para seleção, coleta, organização e tabulação dos dados analisados.
Produto 2 – Relatório final que explicite aprendizados e perspectivas propiciadas pelos estudos
realizados, bem como formulação de críticas, sugestões, considerações técnicas e recomendações
de políticas e ações estratégicas a serem implementadas pela Senacon, no tocante à temática da
análise e avaliação de impactos regulatórios, sempre sob a ótica da proteção e defesa dos direitos
e interesses dos consumidores.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: 60 dias
Em atenção às disposições do decreto nº 5.151, de 22/07/2004, é vedada a contratação, a qualquer título,
de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta
ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de
cooperação técnica internacional, ressalvados os casos de professores universitários que, na forma da
LDO, se encontrem submetidos a regime de trabalho que comporte o exercício de outra atividade e haja
declaração do chefe imediato e do dirigente máximo do órgão de origem da inexistência de
incompatibilidade de horários e de comprometimento das atividades atribuídas.

