
 

 
CHAMADA PÚBLICA IPEA/PNPD Nº 080/2013 - SELEÇÃO DE CANDIDATO PARA 
CONCESSÃO DE BOLSA 
 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), fundação pública vinculada à 

Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, que desenvolve 

pesquisas e fornece suporte técnico e institucional às ações governamentais para a 

formulação e avaliação de políticas e programas de desenvolvimento, CONVIDA os 

interessados a apresentarem propostas nos termos aqui estabelecidos para seleção pública 

de candidatos a bolsa pesquisa, no âmbito Subprograma de Pesquisa para o 

Desenvolvimento Nacional – PNPD do Programa de Mobilização da Competência Nacional 

para Estudos sobre o Desenvolvimento - PROMOB. 

 

1. OBJETO 

A presente Chamada tem por objetivo selecionar interessados, para concessão de 

bolsa pesquisa, que atendam aos requisitos do Termo de Referência constante no Anexo I e 

no REGULAMENTO desta Chamada, em realizar pesquisa no projeto “Gestão do 

Conhecimento (GC) na Administração Pública Federal. O que Mudou  no Período 2004 – 

2014”. 

 

2. QUANTIDADE E DURAÇÃO DA BOLSA 

Serão concedidas 03 (três) bolsas, com duração prevista de 12 (doze) meses. 

 
 
3. REQUISITOS DO CANDIDATO 
 

3.1 Possuir graduação em Administração;  

3.2 Possuir conhecimentos básicos de informática, em Word; PowerPoint, Excel e Acess; 

3.3 Possuir conhecimento básico sobre os seguintes temas relacionados à Gestão do 

Conhecimento (GC):  

 GC na administração pública;  

  Modelos;  

 Práticas;  

 Estratégias;  

 Viabilizadores (liderança, tecnologia, pessoas e processos); 

 O Ciclo de GC; 

 GC e planejamento estratégico;  

 GC e resultados organizacionais;  

3.4 Possuir conhecimento básico em inglês; 

3.5 Possuir habilidade de comunicação para orientar instituições participantes no 

preenchimento do questionário de pesquisa; 

3.6 Possuir habilidade para elaboração de relatórios e análise de resultados; 

3.7 Ter disponibilidade para atuação presencial na Unidade do IPEA/Brasília; 



 

3.8 Não ter recebido bolsa IPEA na modalidade oferecida por período igual ou superior a 12 

(doze) meses, exceto se, no ato da implementação da bolsa, ter cumprido o interstício de 01 

(um) ano; 

3.9 Não possuir bolsa IPEA ou de outra instituição no ato da implementação desta bolsa, 

salvo se a bolsa de outra instituição estiver suspensa; 

3.10 Os títulos obtidos no exterior só serão aceitos se e somente se forem validados por 

universidade pública em conformidade com a legislação vigente; 

3.11 Caso tenha vínculo com Instituições Públicas nas esferas Federal, Estadual ou 

Municipal, deverá exercer a função de Pesquisador, Professor Universitário ou equivalente. 

 

4. APRESENTAÇÃO E ENVIO DAS CANDIDATURAS 

4.1 A solicitação deve ser apresentada, pelo candidato, mediante o cadastramento de seus 

dados no Sistema de Cadastro de Bolsista, disponível na página do IPEA www.ipea.gov.br, 

mediante a seleção do projeto de interesse, anexando o currículo ou informando endereço 

lattes. 

4.2. Para candidatos que já possuem o cadastro, será necessário acessar a ferramenta, 

selecionar o projeto e anexar a documentação mencionada no item 4.1 desta Chamada 

Pública. 

5 – CRONOGRAMA 

EVENTOS DATAS 

Início do envio das candidaturas 25 de junho de 2013.             

Data limite para submissão das candidaturas 12 de julho de 2013. 

Divulgação dos resultados no Diário Oficial da União e na 
página do IPEA na internet 

A partir de 26 de julho de 2013. 

Início das bolsas  A partir de agosto de 2013. 

5.1. As solicitações devem ser enviadas ao IPEA até ás 23h:59 (vinte e três horas e 

cinquenta e nove minutos), horário de Brasília, na data limite para submissão das 

candidaturas. No entanto, o Sistema de Cadastro de Bolsistas – SCB receberá propostas 

com tolerância até às 12h (doze horas) do dia útil posterior á data de submissão das 

candidaturas, horário de Brasília. 

5.2. Recomenda-se o envio das propostas com antecedência, uma vez que o IPEA não se 

responsabiliza por propostas não recebidas em decorrência de eventuais problemas 

técnicos e congestionamentos. 

6 – DOS ESCLARECIMENTOS E DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Os esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo desta Chamada 

poderão ser obtidos por intermédio do endereço eletrônico pnpd@ipea.gov.br e telefones 

61 3315-5219/5523, referenciando-se ao número da Chamada e nome do projeto. 

 

http://www.ipea.gov.br/


 

7 – DA ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA  

7.1. A qualquer tempo, a presente Chamada Pública poderá ser revogada ou anulada, no 

todo ou em parte, a critério do IPEA, sem que isso implique em direito a indenização ou 

reclamação de qualquer natureza.  

7.2 O IPEA poderá cancelar a presente chamada pública caso o Comitê Julgador não se 

pronuncie no prazo de 30 dias a contar da entrega das propostas para análise. 

8 – IMPUGNAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 

8.1. A presente chamada pública poderá ser impugnada até o segundo dia útil anterior ao 

prazo final estabelecido para submissão das candidaturas.  

8.2.. Decairá do direito de impugnar os termos da presente chamada o candidato que não o 

fizer até o segundo dia útil anterior ao prazo final estabelecido para submissão das 

candidaturas. Não terá efeito de recurso a impugnação feita por aquele que, em o tendo 

aceito sem objeção, venha apontar, posteriormente ao julgamento, eventuais falhas ou 

imperfeições. 

8.3. A impugnação deverá ser dirigida à Coordenação responsável pela Chamada Pública, 

por meio eletrônico, para o endereço pnpd@ipea.gov.br. 

9 – CLÁUSULA DE RESERVA  

O IPEA reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as situações não 

previstas na presente Chamada. 

 

Brasília, 24 de junho de 2013.  

 

 

Bernardo Figueiredo Silva 

Coordenador Geral de Serviços Coorporativos e Apoio à Pesquisa Substituto 



 

REGULAMENTO 

 

1. OBJETIVO 

A presente Chamada tem por objetivo apoiar atividades de pesquisa, mediante a seleção de 

pesquisadores para atuação nos projetos relacionados, em conformidade com as condições 

estabelecidas deste REGULAMENTO e nas normas contidas na Portaria IPEA Nº 492, de 

29 de dezembro de 2010, que faz parte integrante da presente chamada independente de 

transcrição. 

 

2. DAS INFORMAÇÕES DO PROJETO 

O detalhamento do projeto está descrito no Termo de Referência, Anexo I da presente 

chamada, onde consta: 

a) Título do Projeto; 

b) Propósito do Trabalho; 

c) Atividades a serem desenvolvidas pelo Bolsista; e 

d) Resultados Esperados. 

 

3. REQUISITOS DO CANDIDATO 

O candidato deverá atender aos requisitos constantes do item 3 da Chamada 

Pública, os quais serão avaliados pelo comitê julgador mediante análise curricular.  

4 – MODALIDADE E VALORES DAS BOLSAS 

Quantidade Modalidade Valor em R$ 

03 Assistente de Pesquisa I (Graduado, presencial) 1.500,00 

4.1. Os candidatos selecionados que possuam vínculo com Instituições Públicas nas esferas 

Federal, Estadual ou Municipal só poderão ser contemplados com as bolsas de pesquisa se 

exercerem cargos de Pesquisador, professor Universitário ou equivalentes. Estes 

candidatos deverão apresentar autorização da instituição de origem, comprovando, ainda, 

que a legislação que rege sua carreira permite atuação em projetos de pesquisa do IPEA.  

5 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

A seleção das propostas submetidas ao IPEA, em atendimento a esta Chamada, será 

realizada por intermédio de análises e avaliações comparativas por comitê interno nomeado 

para esse fim quanto ao mérito técnico-científico do projeto proposto nas seguintes notas: 

NOTA: (0) Insuficiente; (1 – 4) Fraco; (5 – 6) Regular; (7 – 8) Bom – (9-10) Excelente  

PESO NOTA: (1 a 5) 



 

Item CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO PESO 

A 
Conhecimentos básicos de informática, em Word, PowerPoint, Excel, 
Acess 

3 

B 

Conhecimento básico sobre os seguintes temas relacionados à Gestão do 
Conhecimento (GC): i) GC na administração pública; ii) modelos; iii) 
práticas; iv) estratégias; v) viabilizadores (liderança, tecnologia, pessoas e 
processos), vi) O Ciclo de GC; vii) GC e planejamento estratégico; viii) GC 
e resultados organizacionais. 

5 

C 
Habilidade de comunicação para orientar instituições participantes no 
preenchimento do questionário de pesquisa 

4 

D Habilidade para elaboração de relatórios e análise de resultados 5 

E Conhecimento básico em inglês 2 

F Entrevistas 2 

 
 
5.1. Serão entrevistados apenas os três candidatos que obtenham a melhor pontuação nos 
itens A, B, C, D e E. 

5.2. Poderá, a critério do comitê julgador, ser desclassificado o candidato que obtiver nota 

final inferior a 50% do total proposto na presente chamada.  

6 – RESULTADO DO JULGAMENTO  

A relação dos candidatos aprovados será divulgada na página eletrônica do IPEA, 

disponível na Internet no endereço www.ipea.gov.br, e seu extrato publicado no Diário 

Oficial da União. 

7 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

7.1. Caso o proponente queira interpor recurso ao resultado do julgamento das propostas, 

poderá apresentar recurso, por meio do e-mail pnpd@ipea.gov.br, no prazo de 5 (cinco) 

dias corridos, a contar da data da publicação do resultado no Diário Oficial da União.  

7.2. O recurso deverá ser dirigido a Comitê Julgador que, após o exame, poderá julgar pelo 

deferimento. Caso o Comitê julgue pelo indeferimento, o recurso será encaminhado para 

deliberação final da Presidência do IPEA. 

7.3. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e 

considerar-se-ão os dias consecutivos. O prazo só se inicia e vence em dias de expediente 

no IPEA.  

8 – DA CONCESSÃO DA BOLSA  

8.1. O (A) candidato(a) deverá manifestar interesse na concessão da bolsa, pelo e-mail 

pnpd@ipea.gov.br, no prazo de 5 (cinco) dias corridos após a publicação dos resultados, 

sob pena de não ter a bolsa implementada. 

8.2. As bolsas serão concedidas na duração prevista em conformidade a Portaria IPEA Nº 

491, de 28 de dezembro de 2010, e Nº 492, de 29 de dezembro de 2010 e base no item 2 

da presente Chamada, mediante a apresentação, no prazo determinado por comunicação 

oficial do IPEA, dos seguintes documentos: 

a) Formulário de Solicitação de Bolsa; 

http://www.ipea.gov.br/
mailto:pnpd@ipea.gov.br
mailto:pnpd@ipea.gov.br


 

b) Termo de Compromisso assinado em duas vias; 

c) Autorização da instituição de origem para atuação no projeto (para candidatos vinculados 

a órgãos públicos); 

d) Cópia da carteira de identidade; 

e) Cópia CPF; 

f) Comprovante de Residência (emitido nos últimos 90 dias); 

g) Comprovante de escolaridade; e 

h) Comprovante Bancário de conta corrente. 

8.3. As publicações científicas e qualquer outro meio de divulgação de trabalho de pesquisa, 

apoiados pela presente Chamada, deverão citar, obrigatoriamente, o apoio do IPEA. 

8.4. Caso haja desistência do selecionado ou cancelamento da bolsa, poderá ser convocado 

o segundo colocado e assim sucessivamente, a fim de dar continuidade às atividades do 

projeto de pesquisa. 

8.5. Após o término do projeto os pesquisadores poderão ser convocados para atuar como 

colaboradores do IPEA. 

9 – CANCELAMENTO DA CONCESSÃO 

A concessão da bolsa poderá ser cancelada pela Presidência do IPEA, por ocorrência, 

durante sua implementação, de fato que justifique o cancelamento, sem prejuízo de outras 

providências cabíveis em decisão devidamente fundamentada ou pelo coordenador caso o 

bolsista não apresente desenvolvimento condizente com o previsto no respectivo Termo de 

Referência e projeto aprovado. 

10– PERMISSÕES  E AUTORIZAÇÕES ESPECIAIS  

É de exclusiva responsabilidade de cada candidato adotar todas as providências que 

envolvam permissões e autorizações especiais de caráter ético ou legal, necessárias para a 

execução do projeto.  

11 – DOS AJUSTES DOS PROJETOS APROVADOS 

O projeto aprovado poderá sofrer ajustes junto à Diretoria interessada, visando adequação 

ao Plano de Trabalho do IPEA e as suas metas institucionais. 

12 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

As informações geradas com a implementação das propostas selecionadas serão de 

domínio IPEA, disponibilizadas em sua base de dados, com divulgação ao público. 

 



 

13 – ANEXOS  

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DE CONCESSÃO DE BOLSA PESQUISA 



 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA DE CONCESSÃO DE BOLSA PESQUISA 

 

1. TÍTULO DO PROJETO 

Gestão do Conhecimento (GC) na Administração Pública Federal. O que Mudou no Período 
2004 – 2014. 
 
2. PROPÓSITO DO TRABALHO 
 

O tema da gestão do conhecimento na administração pública federal brasileira está 
presente na literatura desde os primeiros anos deste século quando empresas públicas 
iniciaram a execução dos primeiros projetos de GC. 
 

Especialistas e gestores públicos narraram na última década diversas experiências 
de implementação de práticas de GC em órgãos e entidades e da administração pública 
federal (COELHO e SOUZA, 2002; TERRA, 2003; BATISTA, 2004; ANGELONI, 2008). 
 

Em 2004, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)  realizou a primeira 
pesquisa abrangente sobre Gestão do Conhecimento na administração pública federal 
brasileira. O trabalho pioneiro – publicado em 2005 – analisou a situação das práticas de GC 
na Administração Pública Direta (governo federal); abordou as estratégias de 
implementação da GC; comparou a situação do governo brasileiro com os governos dos 
países membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
participantes de pesquisa realizada em 2002; propôs recomendações e diretrizes para a 
política de governo eletrônico em Gestão do Conhecimento; e apresentou recomendações 
para a elaboração e a implementação de uma política de GC para o setor público (BATISTA 
et al., 2005).  
 

Segundo Batista, os resultados da pesquisa mostraram a importância de uma política 
de Gestão do Conhecimento para sua efetiva institucionalização nos órgãos da 
Administração Direta (BATISTA et al., 2005).   
  

Considerando que – passados oito anos da publicação do trabalho - o governo 
federal ainda não acatou a recomendação do Ipea de implementar uma política de GC, 
observa-se a necessidade de se realizar outra pesquisa para responder a seguinte 
pergunta: Do ponto de vista da institucionalização da GC na administração pública federal, 
pode-se considerar o período 2004 – 2014 uma década perdida? Além disso, percebe-se a 
importância de oferecer aos pesquisadores, aos gestores responsáveis pela implementação 
da GC na esfera pública, aos formuladores de políticas públicas e à sociedade em geral 
uma visão atualizada do “estado da arte” da GC.  
 

À luz do que precede, esta pesquisa tem a finalidade de conhecer a situação atual da 
GC na administração pública federal. Para isso, serão verificadas as mudanças ocorridas na 
administração pública federal no que se refere à institucionalização da Gestão do 
Conhecimento (GC) no período entre 2004 e 2014. Além disso, o trabalho visa diagnosticar 
o grau de maturidade em GC das organizações pesquisadas, identificar os referenciais ou 
modelos (frameworks) utilizados na implementação da GC e conhecer o “estado da arte” da 
implementação de repositórios institucionais. 
 

Do ponto de vista teórico, serão revisitados os conceitos de práticas de GC, 
institucionalização da GC e explicitação e formalização da GC (utilizados na pesquisa de 
2004) e analisados os conceitos de grau de maturidade em GC e de modelo de GC, pois 
são precisamente esses os conceitos relacionados aos objetivos do presente trabalho. 
 



 

Revisitar o significado dos conceitos de práticas de GC, institucionalização da GC, 
explicitação e formalização da GC e identificar o significado dos conceitos de grau de 
maturidade em GC e de modelo de GC, assim como a coleta e análise das respostas das 
organizações participantes permitirá: 
 
 Detectar eventuais avanços na implementação de práticas de GC e no grau de 

explicitação e formalização da GC na administração pública federal no período 

analisado; 

 Diagnosticar o grau de maturidade em GC das organizações pesquisadas. Para isso, 

será revisto o instrumento proposto no livro: Modelo de GC para a administração pública 

brasileira (BATISTA, 2012);  

 Identificar os referenciais ou modelos ( “frameworks”) utilizados na implementação da 

GC nos órgãos da Administração Direta e nos órgãos/empresas estatais; e 

 Conhecer o “estado da arte” da implementação de repositórios institucionais. 

 
A questão da implementação da gestão do conhecimento na administração pública 

federal torna-se cada dia mais relevante na medida em que a GC se consolida como uma 
realidade entre as organizações do setor (TERRA, 2003; BATISTA, 2004, BATISTA et al., 
2005, ANGELONI, 2008, BARBOSA et al., 2009, ALVARENGA NETO e VIEIRA, 2011). 
Além disso, apesar do ainda reduzido número de pesquisas acadêmicas sobre o tema – 
cresce o entendimento no meio acadêmico - dos benefícios potenciais que a GC pode trazer 
para o setor público, tais como: aumento da eficiência, melhoria da qualidade e da 
efetividade social (WIIG, 2002; BATISTA, 2012); redução de custos (MCADAM E REID, 
2001 In: EDGE, 2005) e redução da fragmentação entre as organizações (ARDICHVILI et 
al., 2003 In: EDGE, 2005). Finalmente, a política de gestão do conhecimento para 
massificar a implementação da GC na administração pública, recomendada no trabalho 
publicado pelo Ipea: “Gestão do Conhecimento na Administração Pública”, continua sendo 
relevante (BATISTA et al., 2005). Apesar do governo federal não ter priorizado ainda o 
assunto, o Comitê Técnico de Gestão do Conhecimento e Inovação (CT-GCIE) do Comitê 
Executivo do Governo Eletrônico (coordenado pela Casa Civil da Presidência da República) 
liderou em 2007 a formulação de uma proposta de política de GC para a administração 
pública federal baseada na recomendação feita naquele trabalho. Embora o assunto ainda 
não tenha prosperado na esfera federal, uma política de GC foi instituída em janeiro de 2009 
pelo no Governo do Estado de São Paulo (BATISTA et al., 2005 , e AGUNE e CARLOS, 
2009; GONÇALVES, 2006; e FRESNEDA e GONÇALVES, 2007). 
 

O objetivo geral desta pesquisa é avaliar a situação atual da institucionalização da 
Gestão do Conhecimento na administração pública federal brasileira.  
Já os objetivos específicos são: 
 

 Identificar os significados possíveis a serem atribuídos aos conceitos de práticas de 

GC; explicitação e formalização da GC; grau de maturidade em GC e de modelo de 

GC, com base em textos produzidos por especialistas das áreas de origem dos 

conceitos analisados; 

 Demonstrar quais as implicações do uso dos significados encontrados para a 

avaliação da situação atual da implementação da GC na administração pública 

federal brasileira; 

 Detectar eventuais avanços na institucionalização da Gestão do Conhecimento (GC) 



 

na administração pública federal no período analisado no que se refere a 

implementação de práticas de GC e ao grau de explicitação e formalização da GC; 

 Diagnosticar o grau de maturidade em GC das organizações pesquisadas; 

 Identificar os referenciais ou modelos ( “frameworks”) utilizados na implementação da 

GC nos órgãos da Administração Direta e nos órgãos/empresas estatais; e 

 Avaliar a situação atual da implementação de repositórios digitais na esfera pública. 

 
Nesta pesquisa, o levantamento de dados será realizado por meio do preenchimento de 

questionário. No entanto, tendo em vista que um dos objetivos desta pesquisa é comparar 
os resultados da situação atual com os da pesquisa “Gestão do Conhecimento na 
Administração Pública”, optou-se pela realização de uma pesquisa de campo semelhante a 
realizada naquele trabalho. Assim, na fase de coleta de dados, em vez de enviar o 
questionário de pesquisa por mala direta, serão realizadas – assim como ocorreu naquela 
pesquisa – reuniões com as organizações para explicar  os objetivos da pesquisa e orientar 
o preenchimento do questionário (BATISTA et al., 2005). 
 

O Ipea solicitará às organizações participantes que o questionário de pesquisa seja 
preenchido de forma participativa por equipes formadas por representantes das seguintes 
áreas: 1) recursos humanos, 2) Tecnologia da Informação, 3) Planejamento Estratégico, 4) 
Biblioteca, 5) Documentação/Arquivo, 6) Gestão de Processos, 7) Gerenciamento de 
Projetos, 8) Gestão da Qualidade, e 9) Representante da direção 
 

Será elaborado um questionário com quatro partes: i) perfil da organização/gestores; ii) 
práticas de Gestão do Conhecimento; iii) grau de explicitação e formalização; e iv) grau de 
maturidade em GC. (BATISTA et al., 2005). 
 
O Ipea convidará as seguintes organizações públicas federais para participar da pesquisa: 
1) Casa Civil da Presidência da República (CC/PR); 2) Secretaria de Assuntos Estratégicos 
da Presidência da República; 3) Comando da Aeronáutica (Comaer); 4) Comando da 
Marinha (Comar); 5) Comando do Exército (Comex); 6) Controladoria-Geral da União (CGU); 
7) Ministério da Defesa (MD); 8) Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa); 
9) Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT); 10) Ministério da Cultura (MinC); 11) Ministério 
da Educação (MEC); 12) Ministério da Fazenda (MF); 13) Ministério da Integração Nacional 
(MI); 14) Ministério da Justiça (MJ); 15) Ministério da Previdência Social (MPS); 16) 
Ministério da Saúde (MS); 17) Ministério do Trabalho e Emprego; 18) Ministério das Cidades 
(Mcidades); 19) Ministério das Comunicações; 20) Ministério das Minas e Energia (MME); 
21) Ministério das Relações Exteriores (MRE); 22) Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(MDA); 23) Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS); 24) Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic); 25) Ministério do Esporte (ME); 
26) Ministério do Meio Ambiente (MMA); 27) Ministério do Turismo (Mtur); 28) Ministério dos 
Transportes (MT); 29) Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP); 30) Ministério 
da Pesca; 31) Advocacia-Geral da União; 32) Banco do Brasil; 33) Serviço Federal de 
Processamento de Dados (Serpro); 34) Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea); 
35) Caixa Econômica Federal (Caixa); 36) Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras); 37) Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios); 38) Eletrosul Centrais Elétricas S.A. 
(Eletrosul); 39) Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa); 40) Eletronorte 
Centrais Elétricas S.A. (Eletronorte); 41) Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS); 42) 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz); 43) Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES); 44) 
Banco Central do Brasil (Bacen); e 45) Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). 
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3. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO BOLSISTA 

 

 Auxiliar e orientar as instituições participantes no preenchimento do questionário de 

pesquisa; 

 Auxiliar na inserção de dados e informações coletadas no sitio da pesquisa na 

Internet e no banco de dados; 

http://www.seplag.rs.gov.br/uploads/Painel_20_Roberto_Agune_formatado.pdf
http://www.anpad.org.br/periodicos/arq_pdf/a_888.pdf
http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/754
http://www.krii.com/downloads/km_in_public_admin_rev.pdf


 

 Apoiar na elaboração de relatórios com os dados consolidados; 

 Apoiar na elaboração do relatório final da pesquisa. 

 

4. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Base de dados com as respostas dos órgãos e entidades da administração pública 

participantes da pesquisa; 

 Relatórios com dos dados consolidados na forma de gráficos e tabelas;  

 Relatório final de pesquisa; 

 Livro com a apresentação dos resultados da pesquisa; 

 


