Centro

Projeto ou Pesquisa /Atividades previstas

Requisitos

FGVceisa - Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções
Ambientais

Avaliação E Proposição De Alternativas Para Estrutura Regulatória Do Setor De Saneamento Básico No Brasil. Pesquisa Sobre Saneamento E Estrutura Regulatória No Brasil.

Organização, pro atividade e interesse em pesquisa.

FGVceisa - Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções
Ambientais

Observatório de Parceria Público Privada.
Pesquisa sobre dados, informações e aspectos jurídicos das PPP's.

Organização, pro atividade e interesse em pesquisa.

FGVcepesp – Centro de Estudos de Política e Economia do Setor
Público

Eleições e estratégias eleitorais: a(o) aluna(o) auxiliará na coleta e análise de dados eleitorais. Especificamente, o trabalho será focado na organização da literatura e dados sobre
os efeitos da política local sobre as eleições estaduais, particularmente deputados federais e estaduais.

Capacidade de leitura em inglês e conhecimento básico de R são requisitos.

FGVcepesp – Centro de Estudos de Política e Economia do Setor
Público

Redes Sociais e Desempenho eleitoral: o(a) residente em pesquisa ficará responsável por auxiliar pesquisas sobre a influência das redes sociais sobre o desempenho eleitoral.
Mais especificamente, na montagem de banco de dados sobre mensagens no Twitter e Facebook, o número de seguidores de candidatos e o respectivo desempenho eleitoral .

Não há.

FGVcepesp – Centro de Estudos de Política e Economia do Setor
Público

Secretários e Burocracia Estadual: a(o) aluna(o) auxiliará na coleta de dados referente ao corpo de secretários estaduais no período 2015/2021.

Boa organização, atenção à detalhes e disposição para busca documental on-line,
em diários oficiais e outras fontes complementares.

FGVcnd - Centro de Estudos do Novo Desenvolvimentismo

Participação em projeto de pesquisa sobre a relação entre taxas de câmbio e investimento produtivo.

FGVceapg – Centro de Estudos de Administração Pública e
Governo

Pesquisa: Enfrentamento das vulnerabilidades urbanas no fluxo de atendimento a jovens residentes em M’Boi Mirim por agentes da assistência social e da educação. | Reuniões;
Conversas; pesquisas eletrônicas, de dados; construção de estratégias de trabalho em equipe; elaboração de relatórios.

Comprometimento com questões territoriais e ações públicas em favor da
promoção da cidadania; disponibilidade de 10 horas semanais; habilidade mínima
com programas vários de edição e apresentação de dados.

FGVceapg – Centro de Estudos de Administração Pública e
Governo

Special-purpose money: Complementary digital currencies and the sustainable development goals. | levantamento de projetos de transferência de renda de municípios brasileiros;
levantamento das formas de transferência de renda e; levantamento das organizações da sociedade civil envolvidas.

Aluno(a) de administração pública, a partir do 2º semestre.

FGVceapg – Centro de Estudos de Administração Pública e
Governo

Estação de Pesquisa Urbana M’Boi Mirim. Transferência de materiais; apoio na montagem da estacaomboi.net; atualização de conteúdo no site do CEAPG.

Aluno(a) de administração pública, a partir do 2º semestre; disponibilidade de
10h semanais; conhecimento de informática e seus recursos.

FGVceapg – Centro de Estudos de Administração Pública e
Governo

A contribuição de arranjos multiatores para a Inclusão Produtiva e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.|Consolidação de dados obtidos em workshop para produção de Disponibilidade de 10h semanais; conhecimento de Excel e seus recursos;
working paper. Análise para cruzamento da produção teórica com dados sociodemográficos e entrevistas obtidas em três casos de estudo nas regiões rurais nos Estados do Piauí, análise de dados; redação e estruturação de texto.
Ceará e Mato Grosso. Preparação de material síntese sobre a gestão e governança de arranjos multiatores relacionados aos três casos estudados.

FGVceapg – Centro de Estudos de Administração Pública e
Governo

Projeto IDERE – Brasil.| Auxiliar na coleta de dados sobre desigualdades regionais brasileira; auxiliar na organização dos bancos de dados com indicadores oficiais; auxiliar na
busca pelas ações estaduais relacionados com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Facilidade para trabalhar com Excel; interesse por análises quantitativas.

FGVcei - Centro de Estudos em Competitividade Internacional

Desenvolvimento de capacitações digitais em empresas brasileiras – os desafios para a formação de competências dos indivíduos,para a competitividade das empresas e do país;
|Coleta de dados primários e secundários e desenvolvimento e manutenção de base de dados;

Organização, disciplina, conhecimento de excel e inglês (leitura e escrita).

FGVcef – Centro de Estudos em Finanças

Investimentos e finanças corporativas | Em investimentos temos privilegiado pesquisas com impacto junto aos investidores, principalmente pessoas físicas, notadamente no campo Não há.
de finanças comportamentais.Durante o semestre os residentes desenvolvem diversos trabalhos nesses temas, bem como apoiam a elaboração de produtos do FGVcef como os
Rankings de Fundos de Investimentos, os Anuários de Fundos de Agentes Autônomos, o anuário de empresas Valor 1000, o portaldefundos.com, dentre outros.

FGVcef – Centro de Estudos em Finanças

Finanças corporativas | nosso foco tem side em novos modelos de análise e avaliação de empresas, bem como análise e avaliação de empresas da nova economia.| Durante o
semestre os residentes desenvolvem diversos trabalhos nesses temas, bem como apoiam a elaboração de produtos do FGVcef como os Rankings de Fundos de Investimentos, os
Anuários de Fundos de Agentes Autônomos, o anuário de empresas Valor 1000, o portaldefundos.com, dentre outros.

Não há.
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FGVcelog – Centro de Excelência em Logística e Supply Chain

Projeto de Pesquisa sobre E-commerce, Last Mile e Logística Reversa: analisar sistemas de logística reversa na venda de produtos pelo e-commerce e sua adequação às
Interesse pelo tema, organização, disciplina, pro atividade e conhecimentos de
operações de varejo omnichannel, determinando processos e sistemas economicamente mais adequados. | Dar suporte aos coordenadores do projeto, em todas as atividades afins . inglês e excel.

FGVcelog – Centro de Excelência em Logística e Supply Chain

Mapeamento e revisão dos processos na cadeia de abastecimento de alimentos na Grande São Paulo Organização. |Dar suporte aos coordenadores do projeto, em todas as
atividades afins

Interesse pelo tema, organização, disciplina, pro atividade e conhecimentos de
inglês e excel

FGVcemif – Centro de Estudos em Microfinanças e Inclusão
Financeira

Moedas sociais digitais e objetivos de desenvolvimento sustentável.| Auxiliar no levantamento de estudos e dados, assim como na análise dos resultados. O principal e
fundamental requisito é o interesse na condução de atividades de pesquisa aplicada.

Interesse pelos temas inclusão, desenvolvimento e novas tecnologias.

FGVcenn – Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios

Projeto: ANIP - Articuladora de Negócios de Impacto da Periferia. |Contato e Realização de Pesquisa com Empreendedores Sociais de Periferia que passam pelo Programa ANIP. Interesse em empreendedorismo social.

FGVces – Centro de Estudos em Sustentabilidade

Programa Finanças Sustentáveis| Projeto de pesquisa para WWF sobre possibilidades de investimento em infraestrutura na Amazônia
O projeto envolve uma pesquisa sobre possibilidades de investimento em infraestrutura na Amazônia, considerando a Amazônia 4.0.
Breve descrição das atividades: o/a residente irá apoiar a equipe do FGVces com pesquisa bibliográfica, transcrição de entrevistas, apoio na elaboração de materiais da pesquisa.

FGVces – Centro de Estudos em Sustentabilidade

Programa de Formação Integrada|Projetos de Formação Integrada para Sustentabilidade
Não há.
O(a) pesquisador(a) trabalhará em uma pesquisa que consolida as experiências de formações imersivas promovidas pelo FGVces. Breve descrição das atividades: o/a residente irá
apoiar a equipe do FGVces com levantamento da literatura pertinente ao projeto de pesquisa em questão, acompanhamento de alguma experiência de formação conduzida pela
equipe do CES, participar de entrevistas e realizar a transcrição dessas entrevistas, realizar levantamento e análise de dados, redigir relatórios de pesquisa, com diagramação de
materiais.

FGVces – Centro de Estudos em Sustentabilidade

Programa Iniciativas Empresariais|Projeto Iniciativas Empresariais
Não há.
As Iniciativas Empresariais é o nome dado à rede coordenada pelo FGVces, que reúne empresas de diferentes setores. Tem por objetivos o acesso e produção de conhecimento e
sobre os avanços e desafios da gestão empresarial para sustentabilidade a partir da integração de teoria e prática. Este ano, o tema trabalhado junto às empresas é mudanças
climáticas e suas conexões com biodiversidade e justiça social. Teremos ainda no ano de 2021 uma oficina sobre Clima e justiça social, uma visita a empresa, conversas com
diversos atores que influenciam e são influenciados por essa agenda (que chamamos de jornada empresarial) e uma oficina de inovação e experimentação.
Breve descrição das atividades: o/a residente irá apoiar a equipe do FGVces com Pesquisa bibliográfica, apoio na elaboração de materiais para as oficinas, auxílio na condução de
oficinas/ encontros e apoio na redação e diagramação do material final do ciclo.

FGVcia – Centro de Tecnologia de Informação Aplicada

Organizações Orientadas a Dados|Levantamento bibliográfico;
Apoio a estudo de caso; Análise dos dados coletados.

FGVethics - Centro de Estudos em Ética, Transparência,
Integridade e Compliance

Nome do projeto Código de Conduta Ética instituições Financeiras, matriz comparativa analisando as Global Fortune 500 Brasil e comparando com o exterior| Selecionar os
É fundamental conhecimento de língua inglesa.
códigos das empresas já indicadas (o FGVethics já fez a seleção dos bancos), começar a leitura e seleção dos índices comuns de recorrências nas declarações dos códigos dos
bancos. Fazer uma análise comparativa com códigos semelhantes de organismos nacionais (Febraban) e internacionais, em especial Grupo Banco Mundial (Banco Mundial e IFC,
particularmente), talvez o Banco dos BRICS. Apresentar recomendações de modelos para serem utilizados pelos bancos.

FGVethics - Centro de Estudos em Ética, Transparência,
Integridade e Compliance

Preparação de cartilha/guia modelo com base em tools de legal design e visual law.

Não há.

Organização, dedicação e interesse em uso de dados.

É fundamental conhecimento de língua inglesa.
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FGVsaúde – Centro de Estudos em Planejamento e Gestão de
Saúde

Inovação em APS | Levantamento bibliográfico
Participação em reuniões; preparação de material;participação em entrevistas.

Disponibilidade de 10 horas semanasi;
Conhecimento em planilhas e em revisão bibliográfica.

FGVsaúde – Centro de Estudos em Planejamento e Gestão de
Saúde

Resposta do SUS ao Covid | Levantamento bibliográfico; Participação em reuniões; Preparação de material; participação em entrevistas.

Disponibilidade de 10 horas semanasi;
Conhecimento em planilhas e em revisão bibliográfica.

FGVin - Centro de Inovação

Ecossistema Embrapi

Não há.

FGVin - Centro de Inovação

Projeto 1: Mapeamento das cadeias de embalagens no Brasil
Projeto 2: Seminário Internacional de Inovação em Economia Circular

Não há.

FGVin - Centro de Inovação

Projeto 1: Adoção de tecnologias no campo
Projeto 2: Modelos negócios circulares no agro

Não há.

FGVin - Centro de Inovação

Análise e implementação de metodologias inovadoras de ensino: uma visão 360º.

Não há.

FGVin - Centro de Inovação

Observatório de Inovação em PME (Survey e webinars)

Não há.

FGVin - Centro de Inovação

Apoio nos Webinars, realização de relatórios e divulgações das produções e eventos do FGVin nas mídias sociais

Não há.

FGVin - Centro de Inovação

Apoio nos Webinars, realização de relatórios e divulgações das produções e eventos do FGVin nas mídias sociais

Não há.

FGVin - Centro de Inovação

Projeto: Protocolo para utilização de plataformas de competição de Machine Learning para resolução de problemas corporativos|Atividades: Acompanhamento das reuniões de
trabalho do projeto, compilação de dados e informações, estruturação de relatórios técnicos.

Não há.

FGVsaúde – Centro de Estudos em Planejamento e Gestão de
Saúde

1) Inovação em APS |Levantamento bibliográfico; Participação em reuniões; Preparação de material; Participação em entrevistas

Conhecimento de planilhas e de revisão bibliográfica

FGVsaúde – Centro de Estudos em Planejamento e Gestão de
Saúde

Resposta do SUS ao Covid |Levantamento bibliográfico; Participação em reuniões;;Preparação de material;Participação em entrevistas

Conhecimento de planilhas e de revisão bibliográfica

FGVcemd - Centro de Estudos de Marketing Digital

Projeto Sustentabilidade Digital - atividades de coletas de dados, aplicação de questionários e análise de dados.

Organização, disciplina e conhecimentos em Excel.

CEDEA - Centro de Desenvolvimento do Ensino e da
Aprendizagem

Projeto: Inovação em Ensino e Aprendizagem nas Instituições de Educação Superior.| Atividades: participação e registro das reuniões do grupo de pesquisa, levantamento
bibliográfico em bases de dados, leitura e fichamento de textos acadêmicos, contato com pesquisadores, registro e organização de informações. Participará do processo de
planejamento de pesquisa, elaboração de instrumentos, coleta e análise de dados.

Disponibilidade às sextas-feiras pela manhã, inglês nível leitura e interesse no
tema.

