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SELEÇÃO EXTERNA 001/2022  
PESQUISADOR I 

 

O Escritório Regional do DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos em Florianópolis/SC está selecionando para uma vaga de Pesquisador I. 

 

1. JORNADA: 40 horas semanais. 

2. FORMA DE CONTRATAÇÃO: CLT – Prazo indeterminado com 90 dias de experiência. 

3. LOCAL DE TRABALHO: Florianópolis/SC. 

4. INÍCIO: imediato. 

5. ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 

 

 Inscrição, análise e seleção de currículo; 

 Prova;  

 Para os (as) aprovados (as) na prova, entrevista de seleção; e 

 Para o (a) selecionado (a), entrevista de contratação. 

 

6. REQUISITOS: 

 

 Residir em Florianópolis ou região; 

 Possuir formação no segundo grau (ensino médio);  

 Conhecimento do município de Florianópolis; 

 Facilidade de comunicação; 

 Interesse por trabalhar com organizações sociais. 
 

 

7. PRINCIPAIS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

 Coleta diária de preços dos produtos que compõem a Cesta Básica, em estabelecimentos 
comerciais localizados no município de Florianópolis, mediante a orientação do 
supervisor de pesquisa e roteiro predeterminado, para compor a amostra de pesquisa de 
preço. 

 Apoio à abertura de estabelecimentos, toda vez que houver alteração da amostra e/ou 
fechamento de algum local; 

 Indicação de eventuais alterações em unidades de medida dos produtos que estão tendo 
seus preços cotados; 

 Pesquisa de novas marcas, toda vez que as pesquisadas, apresentarem problemas de 
abastecimento; 

 Conferência de preços digitados e verificação de consistência. 
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8. REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS: 

 Salário base: R$ 1.452,85; 

 Auxilio Alimentação R$ 187,00 (liquido); 

 Vale transporte; 

 Plano de saúde subsidiado; 

 Seguro de vida; 

 Auxílio creche para filhos menores de 7 (sete) anos. 
 

9. INSCRIÇÕES:  

 Cadastrar currículo no site do DIEESE até o dia 26/01/2022 para a vaga Pesquisador I – 
Florianópolis/SC;  

 Os currículos devem indicar telefone, endereço e e-mail para contato.  

 Haverá prioridade na seleção para pessoas com deficiências enquadradas na Lei nº 
8.213/1991. Solicitamos que essa informação seja mencionada em apresentação 
pessoal. 

 Esta seleção terá validade de um ano a partir da publicação deste edital. 
 

 

Florianópolis, 11 de janeiro de 2022. 


