EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE PESQUISADORES/AS - 1/2019
Projeto “Garantias ao crédito tributário: impactos financeiros e o acesso à justiça”

I.

Contratante

Fundação Getulio Vargas (FGV), através da Escola de Direito de São Paulo (FGV DIREITO
SP) e por meio do Núcleo de Direito Tributário do Mestrado Profissional.

II.

Sobre a pesquisa

O Projeto visa examinar em que medida as opções atualmente existentes de oferecimento de
garantias judiciais ao crédito tributário mitigam o acesso à justiça. Para tanto, será necessário
realizar o levantamento das hipóteses existentes de garantias judiciais e compreender o
tratamento que a jurisprudência tem conferido a elas. Após, será realizada uma análise
financeira do mercado atual de garantias, de modo a confirmar ou infirmar a hipótese de que os
altos valores judicializados têm mitigado o efetivo acesso à justiça no direito tributário.
A duração do Projeto é de 01 (ano) ano (fev/2019 – jan/2020). Visa-se contratar 01 (um/a)
pesquisador/a graduando/a e 01 (um/a) pesquisador/a mestrando/a para compor a equipe do
Projeto por 12 (doze) meses, desde que mantenha o vínculo com a graduação ou pós-graduação
durante todo o período, conforme a tabela abaixo.

III.

Resumo das vagas

n° de vagas

Nível de formação

Remuneração
mensal

01(uma)

Graduando

R$ 1.000,00 +
benefícios

30h

01 (uma)

Mestrando/a

R$ 2.000,00 +
benefícios

20h

Dedicação
semanal

Período total de
contratação
12 (doze) meses
12 (doze) meses

O regime de dedicação previsto é de 20 a 30 horas semanais a depender da vaga, das quais ao
menos 4 horas semanais devem ser presenciais na FGV Direito SP de modo a viabilizar a
participação em reuniões com a equipe envolvida, bem como alinhamento e trocas de
informações com a coordenação do projeto.
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IV.


Relação de documentos
Currículo atualizado com previsão de conclusão do curso (sendo possível enviar link

de acesso público, como plataforma lattes, ou ligado a universidades);


Carta de motivação de no máximo 01 (uma) página (fonte 12, Times New Roman,

espaçamento 1,5) indicando a qual vaga está se candidatando.

V.

Critérios

Critérios de avaliação:


Experiência prévia em pesquisa acadêmica aplicada (para graduação, é diferencial);



Experiência e/ou interesse no tema da pesquisa;



Gestão de dados (busca, elaboração e análise) é um diferencial;



Disponibilidade imediata.

VI.

Etapas do processo seletivo

1. Análise de documentos: triagem dos/as candidatos/as;
2. Entrevistas: os/as candidatos/as que melhor atenderem ao perfil da pesquisa na primeira
fase serão chamados para a fase de entrevistas com as coordenadoras do projeto. Fase
presencial: as conversas serão realizadas na FGV DIREITO SP (Rua Rocha, 233);
3. Contratação: ao final dessas etapas, os/as candidatos/as mais bem avaliados/as serão
convocados/as para a contratação de modo definitivo, assinatura de contrato e informações
para cadastro pessoal.

VII.

Participação do processo seletivo

Para participar do processo seletivo, os documentos deverão ser enviados para
ndt.direitosp@fgv.br até o dia 03 de fevereiro (domingo), às 23h59, com assunto “Vaga
[nível de formação] – Projeto Garantias do crédito tributário” (ex: Vaga Graduação –
Projeto Garantias do crédito tributário).
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