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EDITAL BRICS Policy Center / IRI 
 

Processo seletivo para graduandos (as) do curso de Relações Internacionais 
PUC-Rio 

 
Estágio: Setor de Internacionalização/Administrativo do BRICS Policy Center 

 
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de 01 (uma) vaga no BRICS Policy 

Center, localizado nas Casas Casadas: Rua das Laranjeiras, 307 / 3º. andar. O estágio 

prevê a carga horária de 20 horas semanais de trabalho presencial com duração de 06 

(seis) meses, renováveis. O início do trabalho está previsto para o dia 13 de março de 

2023. 

Obs.: Há a possibilidade do estágio passar para 30 horas semanais, com adequação da 

bolsa (vide item 6 deste edital), caso haja interesse do(a) candidato(a) selecionado(a) 

 
1. REQUISITOS: 

 
O (A) candidato (a) deve: 

 
• Estar regularmente matriculado (a) entre o 3º e o 6º período de graduação do 

curso de Relações Internacionais ou Administração da PUC-Rio. 

• Estar disponível para cumprir a carga horária acima especificada. 

• Ter conhecimento do pacote Office. Experiência com Excel para a vaga é 
importante. 

• Desejável nível de inglês avançado. 

• Ter interesse no tema BRICS e demais temáticas trabalhadas nos projetos do 
BRICS Policy Center.  

 
Obs.: O (A) candidato (a) deve estar preparado (a) para uma pequena entrevista em 
inglês durante o processo seletivo. 

 
 

2. ESPECIFICAÇÕES DA VAGA: 
 

- Atividades acadêmicas: acompanhamento de reuniões e eventos do Centro junto à 
direção, produzindo relatórios, textos e resumos para publicação interna e externa. 
Produção de pesquisa para subsidiar trabalho na direção no acompanhamento da 
agenda BRICS, apoiando na elaboração de trabalhos, organização de reuniões e 
atividades relacionadas ao trabalho do BRICS Policy Center junto aos parceiros 
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nacionais e internacionais, da sociedade civil, universidades e centros de pesquisa, e 
governos.  
-  Atividades administrativas: Os (As) candidatos (as) devem ter habilidade e interesse 
em rotinas administrativas diversas, o auxílio à área de finanças é uma das atribuições 
da vaga, ter habilidade e interesse em ferramentas de comunicação digital (mídia 
social,  e-mail marketing, etc.) e domínio na escrita, prestar suporte necessário aos 
eventos da casa (no momento, devido à pandemia, os eventos estão ocorrendo 
online), apoio à gestão de recursos humanos.  
 
-Atividades na área de internacionalização: Os (As) candidatos (as) devem ter 
habilidade e interesse na organização de dados e publicações/produções acadêmicas 
dos alunos e professores assim como alimentar a plataforma Sucupira da CAPES. Além 
de estarem disponíveis para ajudar na rotina de elaboração de conteúdo do BPC e 
acompanhamento de reuniões e eventos,  produzindo relatórios e outros materiais 
para eventuais divulgaçãoes internas e externas. 

 

3. INSCRIÇÕES: 
 

As inscrições serão realizadas de 02 de fevereiro a 03 de março de 

2023 através do e- mail bpc@bricspolicycenter.org, com o titulo 

“seleção estágio BPC.  Para participar, envie os seguintes 

documentos: 

• CV; 

• Histórico escolar da PUC-Rio com CR; 

• Carta de apresentação indicando seu interesse na posição (máximo de 01 lauda); 

• Um texto sobre o papel do BRASIL nos BRICS após a eleição do novo governo do 
país (máximo 01 lauda). 

 
4. ETAPAS DE SELEÇÃO: 

 
1ª Etapa: Análise de currículos (eliminatória); 

 
2ª Etapa: Os (as) candidatos (as) pré-selecionados (as) serão convidados (as) para 

entrevistas que ocorrerão presencialmente ou online na plataforma Zoom entre os dias 

06 e 09 de março de 2023, no BPC e em horários a serem definidos. 

 
5. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 

 
Os (As) candidatos (as) serão informados de maneira individual em seus respectivos e- 

mails, até o dia 13 de março de 2023. 
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6. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

• O valor da Bolsa é de aproximadamente R$ 757,80 + auxílio transporte. 

Valor total aproximado de R$970.  

 
• Os casos omissos nesse edital serão decididos pela Coordenação do BRICS 

Policy Center / IRI. 

 

Para mais informações, contatar: 

Lia Frota e Lopes– Coordenadora Administrativa /  
E-mail: bpc@bricspolicycenter.org 
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