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CENTRO BRASILEIRO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Processo Seletivo para Pesquisador Associado
O Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI) comunica a abertura do processo de
seleção visando à escolha de Pesquisador Associado.
O candidato selecionado deverá desenvolver pesquisa com foco em formulação de política
na área de relações internacionais, no âmbito das seguintes linhas temáticas:
a) O Brasil no Mundo
A nova configuração do poder global, que passou a incluir as chamadas potências
emergentes, tem apresentado um conjunto de novas questões e desafios a serem
esclarecidos e trabalhados. O Brasil tem sido demandado, na atualidade, a tomar parte em
uma série de decisões estratégicas da agenda internacional. Dessa maneira, é necessário
repensar o novo protagonismo do Brasil junto às demais potências na arena internacional,
sejam elas emergentes ou não, para que se possa compreender as oportunidades,
ambições e escolhas, e como seria possível gerar benefícios a partir do novo cenário.
b) O Brasil nas Américas
Nos últimos anos, as relações externas brasileiras experimentaram uma grande expansão,
com o incremento do potencial de atuação do Brasil nos planos regional e mundial. O
crescimento econômico do Brasil, bem como do papel que o país vem desempenhando na
esfera internacional, traz uma nova dimensão para as relações internacionais do país,
transcendendo o padrão meramente bilateral. Não obstante, nossos vizinhos e as
transformações politico-econômicas nas Américas ainda constituem umas das prioridades
da política externa brasileira. Nesse particular, o elemento geográfico, aliado à
identificação cultural dos povos da região, pode contribuir para a formação de uma sólida
base de expressão das políticas do Brasil nas Américas e no mundo.
c) Temas Globais da Agenda Internacional
O mundo vive um acelerado processo de mudanças na sua configuração econômica,
política e social. E nessa dinâmica de transformações, o Brasil tem buscado atuar, cada vez
mais, como ator global, de modo a defender os interesses nacionais e a conferir mais
legitimidade aos pleitos dos países em desenvolvimento. Distintos temas globais vêm
requerendo o posicionamento do Brasil, conforme podemos ilustrar: as negociações
multilaterais de comércio (dando-se realce ao G-20 da agricultura, à OMC e à UNCTAD); as
reformas nos mecanismos de governança global, notadamente, o Conselho de Segurança
da ONU e as instituições de Bretton Woods; a urgência da temática ambiental - sejam as
discussões sobre manejo de florestas ou as que envolvem mudança climática; a
necessidade de aprimoramento energético, sobretudo a busca de energia renovável e
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sustentável; os desafios no campo da paz e da segurança, tais como novos tipos de
ameaças, operações de paz, desarmamento nuclear, entre outros. Nesse sentido, é
imprescindível que essa agenda internacional seja debatida, bem como a contribuição que
o País tem a dar.
Perfil pretendido
A candidatura ao processo seletivo requer:
a) Mestrado;
b) Comprovada experiência prévia na área de Relações Internacionais.
Atribuições e Benefícios
O candidato selecionado deverá se dedicar às atividades de pesquisa no âmbito deste
programa durante 30 horas semanais.
O pesquisador deverá apresentar relatórios periódicos ao CEBRI, contendo os resultados
da pesquisa. Reuniões periódicas para discussão e avaliação do projeto também deverão
ser realizadas.
É esperado que o pesquisador participe de eventos desenvolvidos pelo Centro e que
interaja com a equipe dessa Instituição. O CEBRI também poderá solicitar a participação do
pesquisador em eventos ou entrevistas sobre o tema objeto da pesquisa, desde que a
participação seja sem ônus para o pesquisador e ocorra durante o período da pesquisa. O
trabalho de pesquisa desenvolvido no CEBRI deverá ser apresentado em evento nacional
ou internacional.
A pesquisa desenvolvida deverá resultar em pelo menos 1 (um) artigo com foco em
formulação de política que, se aceito, será publicado pelo CEBRI. A confecção de artigo de
opinião para publicação em periódico nacional e/ou internacional (jornal ou revista)
também é esperada ao longo do período de permanência no CEBRI.
O pesquisador deverá listar o CEBRI em seus créditos nos trabalhos desenvolvidos durante
o período em que atue como pesquisador associado. Ainda, o pesquisador deverá articular
o estabelecimento de parcerias do CEBRI com outras instituições congêneres, definidas de
comum acordo com o CEBRI.
Não haverá vínculo empregatício de nenhuma forma entre o pesquisador e o CEBRI, nem
remuneração de nenhuma natureza deste em favor daquele. No entanto, o pesquisador
poderá valer-se de sua relação com o CEBRI para captar recursos para a pesquisa (os
parâmetros da aplicação devem estar de comum acordo entre todas as partes).
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A pesquisa terá duração inicial de seis meses. A interrupção prematura da pesquisa, por
requerimento de qualquer das partes, não dá ensejo a indenização de qualquer espécie,
carecendo apenas de comunicação prévia.
Apresentação de Candidaturas
Inscrição
As inscrições deverão ser encaminhadas unicamente por meio eletrônico para Tatiana
Oliveira, tatiana@cebri.org.br, identificadas pelo título “Processo de Seleção para
Pesquisador Associado”. Eventuais dúvidas também poderão ser encaminhadas para esse
endereço eletrônico.
Na inscrição ao processo seletivo, o candidato deverá anexar à sua inscrição os seguintes
arquivos eletrônicos (Word ou PDF):
a. Curriculum Vitae, em formato livre;
b. Carta de intenções, de no máximo 2 laudas, descrevendo a trajetória acadêmica e
profissional do candidato e demonstrando a adequação ao perfil pretendido;
c. Cópia de histórico escolar (graduação e mestrado);
d. Esboço de projeto de pesquisa a ser desenvolvida, em no máximo 5 laudas, observando
a seguinte formatação:
― Apresentação do tema,
― Justificativa,
― Estrutura de capítulos,
― Metodologia,
― Referências bibliográficas.
Entrevistas
O CEBRI agendará entrevistas com os candidatos, seja por telefone ou vídeoconferência. O
candidato deverá estar disponível para a entrevista na data e hora definidas pelo CEBRI.
Processo seletivo
A partir da seleção prévia do material apresentado quando da inscrição, o CEBRI se reserva
o direito de não agendar entrevista com todos os inscritos no processo seletivo. Este
processo não cobrirá, em qualquer hipótese, o deslocamento de candidatos para a cidade
do Rio de Janeiro.
Na entrevista serão avaliadas a coerência e a consistência da carta de intenções, assim
como será debatido o esboço do projeto de pesquisa, duração da pesquisa e demais
aspectos relevantes ao seu desenvolvimento.
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