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SOBRE A TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL
A Transparência Internacional (TI) é um movimento global e independente que tem uma visão:
um mundo no qual governos, empresas e o cotidiano das pessoas sejam livres de corrupção.
Temos como missão combater a corrupção por um mundo com justiça social, realização de
direitos, prosperidade e paz. Com presença em mais de 100 países em todo o mundo e um
secretariado internacional em Berlim, a organização lidera a luta contra a corrupção para tornar
essa visão uma realidade.
No Brasil, somos uma equipe que trabalha no apoio e mobilização da sociedade civil, produção
de conhecimento, articulação com empresas e governos sobre as melhores práticas globais de
transparência e integridade, entre outras atividades.

SOBRE A OPORTUNIDADE
A Transparência Internacional - Brasil (TI Brasil) está em busca de 2 profissionais para apoiarem
as atividades de produção de conhecimento e o estabelecimento de seu Centro de Conhecimento
Anticorrupção (CCA). Ainda em fase de estruturação no Brasil, o CCA é responsável por
desenvolver pesquisa aplicada e disseminação de conhecimento técnico em temas relacionados
à luta contra a corrupção no Brasil e no mundo.
Atualmente existem quatro principais iniciativas apoiadas pelo CCA que fazem parte da estratégia
da TI no Brasil: o Programa de Integridade Socioambiental (PISA), o Programa de Integridade
em Mercados Emergentes (PIME), o Programa de Governança Local (PGOL) e as Novas
Medidas contra a Corrupção.
O Programa de Integridade Socioambiental busca contribuir com a agenda ambiental
agregando nosso conhecimento sobre esquemas de corrupção que afetam amplamente os
desafios socioambientais, principalmente em áreas sensíveis como o licenciamento
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ambiental, desmatamento, registro de terras, indústria extrativa, grandes obras de
infraestrutura e o financiamento climático.
O Programa de Integridade em Mercados Emergentes é nosso núcleo de produção de
conteúdo e de engajamento em prol da integridade corporativa, estimulando a adoção de
melhores práticas de integridade nos negócios no Brasil e levando as lições do caso brasileiro
a outros mercados emergentes.
O Programa de Governança Local tem como meta aumentar a capacidade dos órgãos
públicos estaduais e municipais, além da sociedade civil local, de combaterem a corrupção e,
assim, reduzir a disparidade entre os mecanismos nacionais e subnacionais de controle da
corrupção.
As Novas Medidas contra a Corrupção formam o maior pacote de reformas anticorrupção
já desenvolvido no mundo, tendo sido construído pela sociedade brasileira em um processo
coordenado pela TI Brasil. O pacote possui 70 propostas legislativas – anteprojetos de lei,
propostas de emenda constitucional e projetos de resoluções, divididas em 12 blocos
temáticos – que visam dar uma resposta sistêmica a este problema. Pretendemos avançar na
aprovação das medidas contidas neste pacote no Congresso Nacional e demais instâncias
decisórias relevantes e o CCA apoia diretamente a equipe de relações governamentais na
avaliação técnica destas e de outras propostas relacionadas ao pacote e demais temáticas
de engajamento da TI Brasil.

RESPONSABILIDADES E ATIVIDADES
Apoio no desenvolvimento de pesquisas temáticas do CCA;
Monitoramento e avaliação de políticas públicas, propostas legislativas e decisões
judiciais que afetem a temática de trabalho e posicionamentos da TI Brasil;
Apoio na elaboração e promoção de propostas de políticas públicas que contribuam para
a prevenção e o combate à corrupção nas agendas da TI Brasil;
Elaboração de relatórios, policy briefs, artigos e outros materiais para disseminar o
conhecimento desenvolvido pela TI Brasil e seus parceiros;
Participação e auxílio na organização de eventos acadêmicos como seminários,
congressos, colóquios, cursos, etc;
Oferecer subsídio técnico para análises e posicionamentos rápidos nos temas de atuação
da TI Brasil;
Apoio na aplicação de metodologias de pesquisa da Transparência Internacional e
adaptação e contextualização de seus relatórios globais para o cenário brasileiro;
Apoio no desenvolvimento, aplicação e monitoramento de metodologia para avaliação de
sistemas de integridade em nível estadual.

PERFIL E HABILIDADES
Essenciais:
Formação superior em Direito, Relações Internacionais, Ciências Políticas, Economia,
Gestão Pública ou áreas correlatas;
Mínimo de três anos de experiência com pesquisas aplicadas;
Compreensão de processos governamentais, políticos e legislativos;
Experiência anterior com a temática da corrupção, transparência e integridade;
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Atuação com ética, iniciativa, responsabilidade, dinamismo, responsabilidade, flexibilidade
e comprometimento;
Capacidade analítica;
Domínio das ferramentas Office;
Inglês avançado – oral e escrito, preferencialmente comprovado por teste de proficiência.
Respeito e compromisso com a diversidade;
Habilidade de trabalhar em grupo e de relacionamento interpessoal;
Capacidade de trabalhar com alto padrão de qualidade; e
Identificação com a missão da Transparência Internacional e seus valores;
Desejadas:
Mestrado e/ou Doutorado (em curso ou concluídos) nas áreas temáticas de relevância
para o trabalho da Transparência Internacional;
Domínio de metodologias quantitativas e qualitativas variadas;
Experiência anterior no setor público e/ou em outras ONGs;
Familiaridade com temáticas socioambientais;
Disponibilidade para viagens nacionais e internacionais;
Planejamento e boa noção de organização do tempo;
Espanhol avançado – oral e escrito.

PROCESSO SELETIVO
Para se candidatar, um e-mail deverá ser enviado para brasil@br.transparency.org até 03 de
setembro de 2019, com o título "Pesquisador – CCA" contendo:
1. Carta de motivação, com indicação de duas referências profissionais (nome, cargo,
instituição e formas de contato);
2. CV (até duas páginas);
3. Amostra de produção acadêmica (até 10 páginas – caso o material submetido seja mais
longo, favor indicar a porção relevante).
As/os candidatas/os pré-selecionadas/os receberão instruções sobre a próxima etapa do processo
seletivo. Entrevistas serão feitas a partir do lançamento deste Termo de Referência e a contratação
pode ser realizada antes que o prazo de envio de propostas se encerre.
Remuneração | R$5.500,00 + benefícios (VT, VR, VA, seguro de vida e auxílio seguro saúde).
Local | São Paulo (SP) | Pinheiros | próximo à Estação Fradique Coutinho do metrô.
Carga horária | 40 horas semanais | segunda a sexta-feira, das 9:00 às 18:00.
Estamos empenhados em promover a diversidade de gênero, racial e cultural em nosso
time. Por isso, incentivamos candidaturas de mulheres, pessoas trans, negras/os,
indígenas e pessoas com deficiência, de diferentes nacionalidades, orientações
sexuais ou crenças religiosas.
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