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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DO GECE 

 

O Grupo de Estudos de Conjuntura Econômica - GECE, vinculado ao Instituto 

de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis – ICEAC, da Universidade 

Federal do Rio Grande – FURG, torna público o presente edital para seleção de 

acadêmicos para atividade voluntária no GECE. 

 

1. LOCAL DE ATUAÇÃO: 

1.1. Área de atuação: será definido pelo selecionado em qual diretoria e boletim 

ele gostará de participar; 

1.1.1. Os temas dos boletins:  

1.1.1.1. Conjuntura econômica: nível de atividade, inflação, mercado 

de trabalho, política fiscal, política monetária e economia internacional. 

1.1.1.2. Economia ambiental: agricultura e agrotóxico, energia, 

florestas e unidade de conservação, saneamento e poluição e 

biodiversidade e pesca. 

1.1.2. Os cargos das diretorias e as descrições dos mesmos: 

1.1.2.1. Membro da diretoria administrativa: auxilio na execução de 

atividades administrativas, por meio do recebimento, análise, registro, 

encaminhamento e guarda de documentos; apoiar a realização de 

reuniões e encontros, enviando convites, efetuando atas, e demais 

tramites pertinentes; etc. 

1.1.2.2. Membro da diretoria de comunicação: auxílio na execução 

de atividades de comunicação, por meio de elaboração e publicação 

de textos e imagens nas mídias sociais, utilizando estratégias e 

recursos ligados ao marketing digital; etc. 

1.1.2.3. Membro da diretoria de eventos: Auxílio na execução de 

atividades relacionadas a eventos, por meio de planejamento, 

organização e aplicação de eventos sociais e acadêmicos; seleção de 

palestrantes/convidados para os eventos, assim como sustentação de 

comunicação com os mesmos; busca de parceiros para os eventos; 

etc. 
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1.2. Atividades a serem desenvolvidas: auxílio na diretoria selecionada, 

colaboração na confecção dos boletins de conjuntura, assiduidade nas reuniões, 

entre outros. 

 

2. VAGAS: 

2.1. Serão destinadas 5 vagas para serem distribuídas pelas diretorias e temas 

dos boletins. 

 

3. REQUISITOS: 

3.1. Ser aluno regular do curso de Ciências Econômicas; 

3.2. Ter cursado ou estar cursando o 4º semestre do curso, especificamente a 

disciplina “Macroeconomia II”; 

3.3. Ter disponibilidade de 3 horas semanais para realizar as atividades 

exigidas; 

3.4. Possuir conhecimentos básicos em informática (formatação de textos, 

elaboração de planilhas, etc.). 

 

4. INSCRIÇÕES: 

4.1. Do dia 02/03/2020 à 09/03/2020; 

4.2. Para a realização da inscrição o candidato deverá responder o formulário 

do processo seletivo através do link: http://bit.ly/PSGECE2020 * , até a data 

indicada no item 4.1; 

4.3. Serão homologadas as inscrições dos candidatos que preencherem o 

formulário constado no item 4.2 e que atenderem os requisitos do item 3 deste 

edital. 

4.3.1. Os candidatos que tiverem suas inscrições homologadas serão 

comunicados, por via do e-mail informado no formulário, até o dia 11/03/2020, 

o horário, dia e local da dinâmica de grupo. 

 

 

 

 
* O questionário macroeconômico citado no formulário permanece anexado na folha nº 04 deste edital. 

http://bit.ly/PSGECE2020
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5. SELEÇÃO: 

5.1. A seleção será realizada em três fases: análise dos documentos, dinâmica 

de grupo e entrevista pessoal; 

5.2. A dinâmica e as entrevistas ocorrerão nas salas, datas e horários 

informados no e-mail a ser encaminhado; 

5.2.1. A dinâmica e as entrevistas serão realizadas com, no mínimo, dois 

dos membros do Grupo de Estudos de Conjuntura Econômica – GECE. 

5.3. O resultado final da seleção será informado para cada candidato em seu e-

mail pessoal, até o dia 15/03/2020. 

5.3.1. Ressalta-se que para aqueles que não foram selecionados, será 

enviado um feedback detalhando os motivos pelo qual o mesmo não foi 

designado.  

 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1. O Grupo de Estudos de Conjuntura Econômica – GECE se compromete 

em não divulgar ou compartilhar as informações pessoais dos candidatos para 

terceiros, prezando pelo respeito à privacidade de informações. 

6.2. Em caso de dúvidas e/ou erratas elas serão sanadas através do e-mail 

gece.furg@gmail.com.  

 

 

Rio Grande, 02 de março de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gece.furg@gmail.com
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QUESTIONÁRIO MACROECONÔMICO 

 

1. Explique a diferença entre microeconomia e macroeconomia (utilize exemplos). 

 

2. Explique o que você entende por “análise de conjuntura econômica” e qual é a sua 

importância. 

 

3. Você considera importante a posição política individual ao se fazer análise de 

conjuntura econômica, em relatórios de conjuntura, etc? Explique. 

 

4. Qual é a relação entre taxa de juros e inflação? 

 

5. Leia o trecho a seguir extraído do Boletim Macro IBRE: 

“Em dezembro, os indicadores de atividade econômica mantiveram o desempenho 
benigno dos últimos meses, corroborando as perspectivas de continuidade da 
recuperação da economia brasileira. Após a divulgação das pesquisas de atividade na 
indústria, no comércio e nos serviços, mantivemos a projeção de alta de 0,2% TsT (2,4% 
AsA) para o PIB no quarto trimestre [...], condizente com um crescimento de 1,1% em 
2017. A projeção de 2018 [que era de 2,7%], no entanto, subiu 0,1 ponto percentual (pp) 
[...] em função, por um lado, de melhores perspectivas para a produção agropecuária este 
ano, bem como, por outro, de resultados mais positivos observados na atividade 
industrial.” 

 

Responda: qual é a projeção de crescimento do PIB de 2018, de acordo com o 
Boletim Macro IBRE? 


