
Vaga de pesquisador(a) pós-doc ou doutorando(a)

O Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal Fluminense
(PPGE-UFF), em parceria com o Jain Family Institute (JFI), tem o prazer de anunciar uma
oportunidade de trabalho de pesquisador(a) para pós-doc ou doutorando(a).

Período de 9 meses, com possibilidade de renovação por mais um ano. Carga horária variável:
20 a 30 horas semanais, bolsa mensal de R$ 6 mil, previsão de início em maio ou junho de
2022.

O projeto

O projeto visa oferecer insumos e instrumentos ao Fórum dos Fundos Soberanos Brasileiros e
os fundos soberanos associados a ele, a fim de contribuir com o aprimoramento de sua gestão
através de técnicas de modelagem matemática e de análise quantitativa e qualitativa de
instrumentos financeiros. Também tem como objetivo fomentar o desenvolvimento, a
implementação e a transferência de conhecimento de técnica de modelagem e tecnologia
(software) do JFI a pesquisadores da UFF e aos fundos soberanos brasileiros.

Perfil
● Pós-doc ou doutoranda(o) em Ciência da computação, Economia, Estatística, Finanças

ou qualquer uma das Ciências Sociais;
● Experiência com desenvolvimento: front-end (JavaScript e React) e back-end (python e

�lask).
● Conhecimento e experiência com modelagem matemática ou financial forecasting é

desejável;
● Interesse geral em pesquisas e políticas sociais;
● Inglês fluente;
● Conhecimento sobre investimentos é desejável;
● Trabalho majoritariamente remoto; é desejável ter disponibilidade para atividades

presenciais eventuais em Niterói e/ou nas cidades e estados associados ao Fórum dos
Fundos Soberanos Brasileiros

Responsabilidades recorrentes
● Participar de reuniões regulares do projeto de pesquisa;
● Desenvolver e aperfeiçoar modelagem previamente desenvolvida pela nossa equipe

UFF e também do JFI, de acordo com as necessidades do fundos associados ao Fórum;
● Manter comunicação frequente com representantes dos fundos soberanos sobre toda e

qualquer questão relacionada ao projeto;

http://www.ppge.uff.br/index.php/pt-BR/quem-somos
https://www.jainfamilyinstitute.org/


● Criar material que permita às equipes dos fundos soberanos utilizarem o software com
autonomia e repassar os conhecimentos adquiridos para a próxima gestão;

● Ajudar a treinar pesquisadores e gestores dos fundos soberanos para uso de software;
● Elaboração de relatórios e artigos científicos;
● Colaborar com um assistente de pesquisa.

Como se candidatar
● Enviar os documentos abaixo para pesquisa.cede@id.u�f.br até sexta-feira, 13

de maio de 2022.
○ Currículo em português ou inglês (Lattes ou outro formato);
○ Carta de apresentação em inglês;
○ Usuário da conta do Github, caso possua;
○ Exemplo de programação: um aplicativo front-end em JavaScript/React

de complexidade razoável e um script em Python (pode estar na conta
do Github).

UFF & JFI
● Fundada em 1960, a Universidade Federal Fluminense (UFF) é uma instituição

pública pertencente ao sistema federal de ensino superior brasileiro. Sua sede fica em
Niterói e há campi espalhados em várias cidades do estado do Rio de Janeiro e um
campus em Oriximiná-PA, na Floresta Amazônica. Ligado ao Programa de
Pós-Graduação em Economia, o Centro de Estudos sobre Desigualdade e
Desenvolvimento da UFF (CEDE-UFF), grupo de pesquisa coordenado pelo professor
Fábio Waltenberg, abrigará a equipe brasileira responsável pela condução da pesquisa.

● Fundado em 2015, o Jain Family Institute (JFI) é uma organização de pesquisa
aplicada apartidária que estuda teoria e prática de concepção e implementação de
políticas sociais e econômicas equitativas. O JFI atua em três frentes principais: (1)
renda básica universal, (2) financiamento do ensino superior e (3) ética e governança
digitais.
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