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Termo de Referência: Contratação de CIENTISTA DE DADOS 
 

O Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social (Imds) é uma plataforma para delinear, 
testar, propor, divulgar e acompanhar a execução de políticas públicas de impacto em 
mobilidade social. Seus parceiros são gestores públicos e representantes do terceiro setor, 
interessados em soluções fundamentadas no método científico para problemas sociais nas 
suas respectivas comunidades.  
Sem filiação político-partidária, o Imds se propõe a unir academia e administradores públicos 
em torno de projetos de impacto duradouro no bem-estar dos cidadãos atendidos.  
 

 Instituição: Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social (Imds) 
 Local: Rio de Janeiro/RJ 
 Nível de escolaridade requerido: Graduação em Estatística, Economia, Engenharias, 

Tecnologias, ou áreas relacionadas 
 Vaga: para trabalho presencial no Rio de Janeiro, seguindo os protocolos de segurança 

epidemiológica estabelecidas pelos órgãos oficiais. 
 Carga horária: 8 horas diárias. 
 Viagens: o funcionário deverá prever que, a critério do Imds, deverá se colocar à 

disposição para viagens em território nacional. 
 

1) Responsabilidades da vaga 

1.1) Atividades que exigem capacidades técnicas: 

 Limpeza e tratamento de bases de dados 
 Auxílio na criação de bases de dados derivadas das originais 
 Supervisão da parte analítica de sistemas de informação, respeitando LGPD 
 Análises estatísticas 
 Auxílio na elaboração de dashboards 
 Auxílio na elaboração de relatórios de projetos 
 Auxílio na elaboração de notas técnicas 
 Auxílio na elaboração de policy briefs 

1.2) Atividades que exigem habilidades interpessoais: 

 Realização de reuniões com pesquisadores parceiros, de diferentes níveis de 
senioridade 

 Realização de reuniões com gestores parceiros em várias esferas de governo 
 Trabalho junto a equipes de fornecedores com diferentes formações 
 Supervisão de estágio em estatística 
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2) Requisitos para a vaga 

2.1) Titulação e experiência requeridas: 

 Graduação em Estatística, Economia, Engenharias, Tecnologias, ou áreas 
relacionadas - mestrado com treinamento em ciência de dados é um diferencial 

 Experiência de trabalho de ao menos 2 anos 

2.2) Habilidades técnicas requeridas: 

 Conhecimento avançado em software de análise de dados – R. Diferencial: outras 
linguagens de programação, como Python 

 Conhecimento em ferramentas de BI, como Power BI e Tableau é um diferencial 
 Conhecimento em QGis ou outros softwares de análise de dados espaciais é um 

diferencial 
 Experiência com manipulação de dados brutos de pesquisas secundárias, como as 

do IBGE e Inep, é desejável  
 Experiência com dados de registros administrativos, como Cadastro Único, é um 

diferencial 
 Boa compreensão de inglês, especialmente leitura. Diferencial: escrita e 

conversação 
 Conhecimento avançado em pacote Office (Word, Excel e PowerPoint) 

2.3) Habilidades interpessoais requeridas: 

 Boa habilidade de comunicação 
 Capacidade de escrita concisa, coesa e coerente 
 Capacidade de trabalhar com autonomia e de maneira organizada 
 Trabalhar bem em equipe 
 Ser propositivo 

3) Remuneração 

 Salários de mercado 
 Regime de contratação: CLT 
 Benefícios: plano de saúde, seguro de vida auxílio vale refeição ou alimentação 

4) Como se candidatar 

Enviar e-mail para: selecao@imdsbrasil.org com assunto “Processo seletivo: Cientista de 
dados”, contendo os documentos a seguir, em formato PDF: 

a. Currículo, contendo e-mail e telefone para contato, e indicando uma pessoa de 
referência que possa recomendá-lo, com e-mail da mesma; 

b. Carta de apresentação (2.500 caracteres, com espaço) descrevendo sua trajetória 
de vida e profissional, explicando por que você é a pessoa certa para a vaga; 
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c. Script de programação de trabalho próprio realizado. Enviar o link no github, caso 
disponível; e 

d. Descrição de um estudo de dados próprio realizado, contendo informações do 
contexto, fonte de dados, objetivo da programação e principais resultados. Enviar 
relatório de trabalho recente e/ou dashboard no qual trabalhou, se disponível. 

 

5) Processo de Seleção 

O processo irá compreender a análise de currículo e a realização entrevistas. O candidato 
deve estar preparado para realizar testes específicos ao longo do processo de seleção. 

6) Cronograma 

Até 11/05/2021 (até 23hs59min) Prazo limite para recebimento de currículos enviados; 

Até 18/05/2021 Candidatos selecionados para a fase de entrevistas 
serão contactados 

19/05/2021 a 28/05/2021 Realização de entrevistas e testes específicos 

Até 31/05/2021 Divulgação para todos os candidatos dos resultados do 
processo seletivo 

Junho 2021 Início das atividades no Imds:  
o profissional selecionado deverá estar disponível para 
assinar o contrato de trabalho e iniciar as atividades, de 
forma presencial ou remota, respeitando as normas 
sanitárias vigentes no Município do Rio de Janeiro à 
época. 

7) Confidencialidade 

Este processo de seleção será conduzido conforme os princípios de respeito à privacidade 
e inviolabilidade da intimidade, honra e imagem de cada candidato. 

 


