CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA
Diretoria Administrativa
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

FORMULÁRIO PARA ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO

I – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE EXERCÍCIO:
Órgão/Entidade: Conselho Administrativo de Defesa Econômica - Cade
Cidade/UF: Brasília/Distrito Federal
Unidade: DEE

II – CARGO COMISSIONADO A SER OCUPADO, SE FOR O CASO:
X Não se aplica

III – ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS:
1) Pesquisar conhecimento de ponta referente à Defesa da Concorrência e do Consumidor de
modo a garantir o rigor e atualização técnica e científica das decisões do órgão:
- Pesquisar técnicas inovadoras para a análise de atos de concentração e condutas anticompetitivas
- Elaborar estudos econômicos sobre análises de atos de concentração e condutas anticompetitivas
2) Aplicar conhecimento de ponta referente à Defesa da Concorrência e do Consumidor:
- Elaborar e analisar pareceres econômicos referentes a atos de concentração e de condutas
anticompetitivas
- Acompanhar a instrução de processos relacionados à defesa da concorrência
- Realizar estudos setoriais com o objetivo de manter o Cade atualizado sobre a evolução de
mercados específicos
- Realizar estudos sobre os efeitos das decisões do Cade em determinados mercados
3) Disseminar conhecimento
- Elaborar e publicar estudos técnicos próprios (documentos de trabalho, artigos, capítulos de livro
e outros)
- Disseminar o conhecimento teórico da Ciência Econômica e sua aplicação à defesa da
concorrência
- Propor e elaborar guias de análise para os diferentes processos apreciados pelo Cade
IV – NÚMERO DE VAGAS PARA O PERFIL: 4 vagas

V – PERFIL NECESSÁRIO:
Nome do Perfil: Economista

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA
Diretoria Administrativa
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas
Identificação do perfil:
Compreensão profunda de análise microeconômica e competências de investigação necessárias para
contribuições escritas e orais efetivas sobre questões de política pública ligadas ao Cade.
Desejável conhecimento em:
 - Microeconomia aplicada
 - Organização Industrial
 - Economia da Concorrência
 - Econometria e métodos quantitativos (inclusive softwares econométricos)
 - Direito da Concorrência
Boa comunicação oral e escrita
Área de atuação:
Estudos econômicos.
Assessoramento na formulação de políticas públicas.
Gestão da informação e do conhecimento.

VI – FORMA DE SELEÇÃO DO CANDIDATO:
x Análise Curricular
x Entrevista

