
 

PROCESSO SELETIVO -   

ANALISTA DE MERCADO DE EDUCAÇÃO E NOVOS PRODUTOS 

 

O IDP 

O IDP é uma das instituições de ensino superior mais respeitadas do Centro-Oeste 

brasileiro e uma referência nacional em educação de alto nível. Baseado em cinco 

valores fundacionais, Excelência – Inovação – Rigor Acadêmico – Comunidade – 

Integração Global, o IDP passou por forte desenvolvimento nos últimos anos e hoje 

oferece serviços educacionais de ponta nas áreas do direito, administração e economia.  

O perfil que procuramos  

O IDP está passando por um acelerado processo de crescimento e a todo momento 

surgem novas oportunidades e desafios. Nossos colaboradores possuem as mais 

diversas formações (administração, ciência política, comunicação, direito, economia, 

engenharia, tecnologia da informação, psicologia, dentre várias outras), mas 

compartilham de algumas qualidades comuns: talento intelectual, criatividade e 

coragem para enfrentar problemas complexos, capacidade de adaptação e paixão pelo 

aprendizado.  

Em um cenário de constante mudança, o IDP busca a todo momento desenvolver 

nossos serviços e soluções que conectem nossa comunidade com as habilidades, os 

conhecimentos e as competências exigidas pelo mundo contemporâneo. Dada as 

demandas atuais do mercado e da sociedade, o IDP planeja expandir em breve sua 

atuação para outras áreas do conhecimento, sempre mantendo o compromisso com 

seus valores fundamentais e com o fornecimento de ensino superior de altíssima 

qualidade.  

Nesse contexto, o IDP está procurando por analistas capazes de coletar, organizar e 

apresentar informações e dados do mercado, de forma a auxiliar na criação e 

desenvolvimento de novos produtos e modelos de negócios, bem como na melhoria dos 

serviços já existentes. O trabalho desenvolvido pelos analistas de mercado será essencial 

para que o nosso crescimento continue a ocorrer de forma ágil e sólida, conectando os 

diferenciais desenvolvidos pelo IDP com as demandas da sociedade contemporânea e 

com as inúmeras oportunidades existentes no cenário atual da educação brasileira.         

 

 



 

Desafios da vaga 

 Monitorar indicadores do setor de educação no Brasil e no mundo; 

 Monitorar o setor de Educação, fusões e aquisições (M&A) do setor, bem como 

lançamentos de novos produtos, no Brasil e no Mundo; 

 Estar em constante buscar de oportunidades e inovação que agreguem valor ao 

nosso modelo de negócio; 

 Buscar, extrair e analisar dados, bem como produzir relatórios que embasem a 

tomada de decisão da empresa. 

 

Requisitos obrigatórios 

 Graduação completa em Administração, Economia ou Engenharias; 

 Conhecimento intermediário de Power BI ou ferramentas similares; 

 Conhecimento em sistema financeiro, do mercado de capitais e do mundo 

empresarial; 

 Conhecimento do cenário macro e microeconômico brasileiro.     

 

Será um diferencial 

 Pós-graduação e/ou cursos voltados à área de finanças e mercado de capitais; 

 Experiência em análise de mercado do setor de educação e/ou outros; 

 Entendimento da regulação do setor de educação no Brasil 

 

O que nós oferecemos 

Para atrair e motivar equipes talentosas, o IDP oferece um pacote diferenciado de 

remuneração e benefícios, que inclui plano de saúde, vale-alimentação e inúmeras 

oportunidades para qualificação permanente dos colaboradores. As condições 

específicas de remuneração são definidas de acordo com a formação acadêmica, a 

experiência profissional e as habilidades demonstradas pelo colaborador.       

 

Inscrições abertas até 23/02/2020 pelo site: http://www.idp.edu.br/carreiras. 
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