
 

Edital de Seleção de Assistente de Pesquisa para o Centro de Pesquisa em Direito e 
Economia 

A FGV DIREITO RIO comunica a abertura do processo de seleção para interessados em 
participar como Assistente de Pesquisa no Projeto Tributação da Economia Digital 2: 
Conceitos e regras de competência no Direito Tributário, coordenado pelo Prof. Dr. Gustavo 
Fossati. Trata-se de pesquisa de Direito comparado (Brasil/Alemanha). 

 1. Do Objetivo 

O presente Edital tem por objetivo regular o processo de escolha de Pesquisador Fellow 
Doutorando Alemão: 1 (uma) vaga, Pesquisador Doutorando Brasileiro: 1 (uma vaga), 
Pesquisador Mestre Brasileiro: 1 (uma) vaga, Pesquisador Graduando Brasileiro: 2 (duas 
vagas), para receber bolsa de pesquisa, e 2 (duas) vagas Pesquisador Voluntário Graduando 
Brasileiro. 

2. Resumo da vaga 
 
Os candidatos concorrerão a vagas de bolsista, em regime de dedicação parcial. As atividades 
serão realizadas presencialmente, ou, de acordo com a política adotada pela FGV Direito Rio, 
em regime de trabalho home office por tempo determinado pela Instituição. 

3. Critérios de avaliação 

Pré-requisitos 
 Ter formação ou estar cursando Direito;  
 Interesse em pesquisa com enfoque em Direito Tributário; 
 Ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para a execução da pesquisa; 
 Ter habilidade com ferramentas básicas de pesquisa, tais como: levantamento e 

sistematização de dados, elaboração de relatórios e comunicação de resultados; 
 Ter ótimo conhecimento da língua inglesa (desejável alemão - nível C1); 

Obs.: O livro resultante da pesquisa será escrito em inglês. Logo, exige-se capacidade 
plena para a redação do texto em inglês. 

Critérios preferenciais  
 Ter alto Coeficiente de Rendimento (CR); 
 Ter disponibilidade de mais de 20 (vinte) horas semanais para a execução da pesquisa; 
 Ter experiência prévia com pesquisa acadêmica. 

4. Da inscrição e seleção 

As inscrições dos candidatos serão realizadas mediante o envio de e-mail para 

selecaoacademica@fgv.br, acompanhado da especificação da vaga no assunto (Edital PPA - 

Nome - Pesquisa Tributação da Economia Digital 2: Conceitos e regras de competência no 

Direito Tributário) até o dia 30 de setembro. Deverá ser anexado ao e-mail o currículo do 

candidato, indicando o Coeficiente de Rendimento (CR). Os candidatos pré-selecionados serão 

convidados para entrevista. A entrevista será conduzida pelo Prof. Dr. Gustavo Fossati. 

5. Da Bolsa  

O assistente de pesquisa recebera bolsa-auxílio no valor de: Pesquisador Fellow Doutorando: 
R$ 6.000,00 x 12 meses, Pesquisador Doutorando: R$ 3.500,00 x 12 meses, Pesquisador 
Mestre: R$ 3.000,00 x 5 meses, Pesquisador Graduando: R$ 1.200,00 x 10 meses. 

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2022. 
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