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CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO
SUPERIOR, ADJUNTO CLASSE “A”, NA ÁREA DE MACROECONOMIA
PROGRAMA DO CONCURSO
Determinação da produção e do emprego em Keynes e Kalecki. Modelos convencionais
para economias fechadas e abertas. Interpretações alternativas dos processos
inflacionários. Sistema de metas de inflação. Crescimento nas visões ortodoxa e
heterodoxas.
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RELAÇÃO DE TEMAS PARA PROVA DIDÁTICA
1. O princípio da demanda efetiva e a determinação do produto e do emprego em
Keynes e Kalecki. O debate acerca dos efeitos de variações distributivas na
determinação do produto: economias lideradas pelos salários ou pelos lucros.
2. Modelos de determinação da renda em uma economia fechada: o modelo ISLM; o modelo de oferta e demanda agregada em seus equilíbrios de curto e
longo prazos.
3. Modelos de determinação da renda em uma economia aberta: modelo IS-LMBP; o modelo AD-BT-ERU; choques diversos e a análise de políticas
macroeconômicas em regimes de câmbio fixo e flexível.
4. Teorias da inflação: as diversas versões da curva de Phillips; inflação de custos,
inércia inflacionária e conflito distributivo nas teorias heterodoxas da inflação.
5. Metas de inflação: o modelo IS-PC-MR, a condução da política monetária e o
debate acerca do sistema em diferentes vertentes do pensamento
macroeconômico.
6. Crescimento econômico: o modelo neoclássico de crescimento de Solow; o
papel do crescimento da demanda e da restrição de balanço de pagamentos nas
visões heterodoxas.
EXPECTATIVA DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL

O profissional contratado deverá atuar como pesquisador na área de Macroeconomia,
assim como participar também das atividades de ensino (graduação e pós-graduação) e
de extensão de interesse do Departamento de Economia. Espera-se que seja um
profissional que se insira nos três pilares acima de forma a construir gradualmente um
perfil compatível com o de pesquisador do CNPq.

