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CHAMADA PÚBLICA IPEA/PNPD Nº  026/2020 - SELEÇÃO DE CANDIDATO PARA 

CONCESSÃO DE BOLSA 

 

 

 

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

vinculada ao Ministério da Economia, 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 do 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 âmbito do 

Projeto: “Boas práticas de planejamento, financiamento, regulação e 
concorrência em infraestrutura (SDI eixo 6.4)”. 

 

2. QUANTIDADE E DURAÇÃO DA BOLSA E DUAÇÃO DAS BOLSAS 

Será   concedida 01 (uma) bolsa, com duração prevista 12 (doze) meses  

podendo ser renovada. 

 

3. REQUISITOS DOS CANDIDATOS 

3.1. Estar regularmente matriculado na  graduação no curso de  Engenharia Elétrica 

com ênfase em Sistemas de Potência;  

3.1.1. Os títulos obtidos no exterior só serão aceitos se e somente se forem validados 

por universidade pública em conformidade com a legislação vigente. 

3.2. Preferencialmente com tema de trabalho de conclusão do curso associado ao 

Planejamento da Operação Energética de Sistemas Elétricos; 

3.3. Experiência no uso dos modelos computacionais NEWAVE e SUISHI; 

3.4. Domínio de linguagens de programação, com ênfase em Python e Fortran. 

Experiência em Shell Script, MATLAB e VBA; 

3.5.  Domínio do pacote Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); 

3.6. Ter disponibilidade para executar as atividades inerentes ao projeto de pesquisa 

nas instalações do IPEA no Rio de Janeiro – RJ; 

3.7. Ter cumprido o interstício de 01 (um) ano, caso tenha recebido seguidamente 

duas concessões de bolsas no IPEA; 

3.8.  Não possuir bolsa IPEA  ou  de  outra  instituição no ato da implementação desta 

bolsa, exceto se a bolsa de outra instituição estiver suspensa; 

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

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

equivalente; 

3.10. Caso o candidato tenha possuído bolsa de pesquisa IPEA e seu relatório final 

tenha obtido avaliação péssima, ou caso esteja em situação de pendência na entrega 



 

 2 

de relatórios de atividades, este poderá, a critério do comitê julgador, ser 

desclassificado; 

3.11. Solicita-se aos candidatos adaptarem seus currículos, ressaltando os pontos 

requeridos neste edital. 

 

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 Currículo ou 

informando endereço lattes; 

 

5. CRONOGRAMA  

EVENTOS DATAS 

Início do envio das candidaturas 02 de  março  de 2020  

Data limite para submissão das candidaturas 12 de março de 2020 

Divulgação dos resultados no Diário Oficial da União e 

na página do IPEA na internet 

A partir de 18 de março de 

2020 

Início das bolsas  A partir de 25 de março de 

2020 

5.1. As solicitações devem ser enviadas ao IPEA até às 23h59min. (vinte e três horas 

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

candidaturas.   

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) 2026-5219/5688, referenciando-se ao número da Chamada e nome do 

projeto. 

 

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. 

http://www.ipea.gov.br/
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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, 28 de fevereiro de 2020.  

 

 

 

HERIVELTO PEREIRA ANDRADE 

Coordenador Geral de Serviços Corporativos e Apoio a Pesquisa  

mailto:pnpd@ipea.gov.br
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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 nas Portarias IPEA N° 491, de 

28 de dezembro de 2010 e Nº 492, de 29 de dezembro de 2010, e suas alterações, que faz 

parte integrante da presente chamada independente de transcrição. 

 

 

2. REQUISITOS DOS CANDIDATOS 

Os candidatos deverão atender aos requisitos constantes do Item 3 da Chamada 

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

 

3. MODALIDADE E VALOR DA BOLSA  

Quantidade Modalidade Valor em R$/Mês 

01 Auxiliar de Pesquisa (Graduando) 1.000,00 

 

3.1. O candidato vinculado a Instituição Pública deverá apresentar autorização da instituição 

de origem, comprovando, ainda, que a legislação que rege sua carreira permite atuação em 

projetos de pesquisa do IPEA.  

3.2. O candidato selecionado que possui vínculo com Instituições Públicas nas esferas 

Federal, Estadual ou Municipal só poderá ser contemplado com a bolsa de pesquisa se 

exercer cargo de Pesquisador, professor Universitário ou equivalentes.  

 

4. 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 (quando for o caso) e, 

também, conforme o quadro abaixo, 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 Avaliação geral do currículo 3 

B 
  Experiência no uso dos modelos computacionais NEWAVE e SUISHI 
voltado ao Planejamento da Operação Energética do Sistema Elétrico 
Brasileiro 

4 

C Entrevistas 2 

4.1.1. Poderão, a critério do comitê julgador, ser entrevistados os 03 (três) candidatos com 

melhor pontuação nos itens de  A a B.  

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

final inferior a 50% do total proposto. 

4.1.3. Nos casos de empate, o desempate ficará a critério do Comitê Julgador, que emitirá 

nota de justificativa. 
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5. 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. 

 

6. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

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

poderá apresentar recurso, por meio do e-mail pnpd@ipea.gov.br   o prazo de 03 (três) 

dias úteis, a contar do dia seguinte da data de publicação do resultado no Diário Oficial da 

União.  

6.2. 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. DA CONCESSÃO DA BOLSA 

7.1. 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. 

7.2.  A bolsa será concedida na duração prevista em conformidade as Portarias IPEA Nº 

491, de 28 de dezembro de 2010 e N° 492, de 29 de dezembro de 2010, e com 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; 

b) Termo de Compromisso assinado em duas vias; 

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

vinculados a órgãos públicos - autenticada); 

d) Cópia da carteira de identidade (autenticada); 

e) Cópia CPF (autenticada); 

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

g) Cópia Comprovante de escolaridade (autenticada); 

h) Comprovante Bancário de conta corrente. 

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

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

7.4. 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. 

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

colaboradores do IPEA. 

 

8. CANCELAMENTO DA CONCESSÃO 

A Bolsa de Pesquisa  poderá ser cancelada pela Diretoria responsável a qualquer momento, 

de acordo com seu interesse e conveniência, sem prejuízo de outras providencias cabíveis, 

em decisão devidamente fundamentada, não implicando qualquer tipo de indenização e não 

cabendo qualquer tipo de recurso por parte do bolsista. 

 

9. 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.  

 

mailto:pnpd@ipea.gov.br


 

 6 

10. 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. 

 

11.  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. 

 

12.  ANEXO  

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DE CONCESSÃO DE BOLSA PESQUISA  
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA DE CONCESSÃO DE BOLSA PESQUISA 

 

1. TÍTULO DO PROJETO 

 

 “Boas práticas de planejamento, financiamento, regulação e concorrência em infraestrutura 
(SDI eixo 6.4)”. 

2. PROPÓSITO DO TRABALHO 

O objetivo desta chamada pública é de contribuir para o desenho, proposição e avaliação de 
medidas estruturais que visem sanar os déficits do risco hidrológico, também conhecido por 
Generation Scaling Factor (GSF) e garantam o funcionamento sustentável do Mecanismo de 
Realocação de Energia (MRE), de modo a incrementar a eficiência do sistema elétrico 
brasileiro e a efetividade das políticas públicas aplicadas ao setor. Para tanto, o foco da 
pesquisa será uma análise comparativa dos custos e benefícios de alternativas de regulação 
setorial a serem aplicadas para os próximos anos no ajuste das garantias físicas de energia 
para usinas hidrelétricas (UHEs) selecionadas. 

A Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, dentre outras matérias, determinou que passasse a 
ser de livre negociação a compra e a venda de energia elétrica entre concessionários, 
permissionários e autorizados, observadas determinadas condições de transição. Nesse ato 
normativo, foi instituída a criação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), órgão 
responsável pela gestão e pelo controle das operações relacionadas à geração e à 
transmissão de energia elétrica, que acontecem no âmbito do Sistema Interligado Nacional 
(SIN). Tendo em vista o disposto na Lei nº 9.648/1998, em 2 de julho de 1998, foi editado o 
Decreto nº 2.655, que regulamenta, entre outros temas, o Mecanismo de Realocação de 
Energia (MRE), que consiste em um mecanismo financeiro que visa o compartilhamento dos 
riscos hidrológicos que afetam os agentes de geração, buscando garantir a otimização dos 
recursos hidrelétricos do SIN. Assim, a energia é realocada contabilmente, transferindo o 
excedente daqueles que geraram além de sua garantia física de energia para aqueles que 
geraram abaixo desse montante. 

Conforme definido no Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004, a garantia física de energia 
corresponde à quantidade máxima de energia elétrica associada a um empreendimento de 
geração que pode ser utilizada para comprovação de atendimento de carga ou para 
comercialização por meio de contratos. A criação do MRE se originou devido à ampla 
dimensão territorial do Brasil que, por essa razão, apresenta grandes diferenças hidrológicas 
entre suas regiões. Enquanto uma área está passando por um período seco, outra, ao 
mesmo tempo, pode estar em seu período úmido. Logo, o mecanismo serve para viabilizar 
as trocas energéticas entre essas regiões, buscando equilibrá-las. O MRE consiste em um 
sistema que, sob a ótica financeira, visa o compartilhamento dos riscos hidrológicos que 
afetam os agentes de geração de energia elétrica, com o objetivo de garantir a otimização 
dos recursos hidrelétricos do Sistema Interligado Nacional (SIN), uma vez que a decisão 
acerca do despacho das Usinas Hidrelétricas (UHEs), com potência instalada superior a 30 
MW, não cabe a esses agentes, mas, sim, ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), 
que opera o sistema de maneira centralizada com vistas à otimização dos recursos elétrico-
energéticos e, consequentemente, à redução dos custos de operação. 

Segundo o Módulo referente ao Mecanismo de Realocação de Energia, versão 2018.1.0, 
das Regras de Comercialização aplicáveis ao Sistema de Contabilização e Liquidação (SCL) 
pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), o MRE assegura que, no 
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processo da contabilização na CCEE, todas as usinas participantes recebam seus níveis de 
garantia física independentemente da produção real de energia, desde que a geração total 
do MRE não esteja abaixo do total da garantia física do SIN. Em outras palavras, o MRE 
realoca a energia entre os integrantes do “mecanismo”, transferindo o excedente daqueles 
que geraram além de suas garantias físicas para aqueles que geraram abaixo. Lembrando 
que, conforme estabelecido no Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004, a garantia física de 
energia corresponde à quantidade máxima de energia elétrica associada a um 
empreendimento de geração que pode ser utilizada para comprovação de atendimento de 
carga ou para comercialização por meio de contratos, sendo este montante definido pelo 
Ministério de Minas e Energia (MME). Deste modo, a relação entre a energia gerada pelas 
UHEs participantes do mecanismo e as suas garantias físicas de energia é denominada, nas 
Regras de Comercialização, como Fator de Ajuste do MRE, também conhecido, no setor 
elétrico, pela sigla GSF do termo, em inglês, Generation Scaling Factor, ou ainda, como 
risco hidrológico. 

O MRE pressupõe uma otimização do sistema hidrotérmico realizada por meio de um 
modelo de operação denominado despacho centralizado, o qual é conduzido, no Brasil, pelo 
ONS. Contudo, o mecanismo não vem mais operando em equilíbrio, em razão de:alterações 
na matriz de energia elétrica brasileira, que deixou de ser estritamente hidrotérmica, e que 
conta com a inserção cada vez maior de fontes de geração de energia elétrica intermitentes, 
tais como usinas eólicas e solares fotovoltaicas; redução da capacidade de regularização 
dos reservatórios das Usinas Hidrelétricas (UHEs); garantias físicas de energia não 
aderentes à realidade; mudanças nas condições hidrológicas do País, resultando em 
períodos de escassez hídricas. 

Em consequência, o GSF vem apresentado, ano após ano, valores inferiores a um, 
significando que há déficit de geração por parte das UHEs, ou seja, a geração de energia 
elétrica por parte destas usinas está abaixo de suas garantias físicas de energia. O 
agravamento da situação do GSF originou um volume imenso de processos judiciais, 
resultando em liminares que impactaram e continuam a impactar negativamente as 
liquidações financeiras realizadas no âmbito do mercado de curto prazo (MCP). A título de 
ilustração, pega-se o Boletim InfoMercado Mensal, emitido pela CCEE, em 10 de abril de 
2019, que traz os resultados de fevereiro de 2019, foram contabilizados, no total, R$10,46 
bilhões, sendo que apenas R$2,842 bilhões foram efetivamente liquidados. Dos montantes 
não pagos, R$7,018 bilhões, ou 67%, referem-se às liminares contra o GSF obtidas pelos 
agentes do ACL, e R$594,8 milhões correspondem a outros valores que se encontram em 
aberto na liquidação. 

A fim de resolver o passivo ocasionado pelo desequilíbrio do MRE, foi editada a Lei nº 
13.203, de 2015, que traz a regras de repactuação do risco hidrológico. Tem-se que a maior 
parte dos agentes hidrelétricos, que comercializaram energia no Ambiente de Contratação 
Regulado (ACR), aderiram ao mecanismo estabelecido na Lei nº 13.203, de 2015, e em 
2019 foi equacionado para o Ambiente de Contratação Livre (ACL). 

Apesar disso, é necessário esforço acerca do aprimoramento do marco regulatório com foco 
no equilíbrio estrutural do MRE com enfoque prospectivo, sendo este o objetivo deste 
trabalho. 

A partir da observação do histórico de energias naturais afluentes (ENA), verifica-se que as 
vazões correspondentes aos últimos anos estão entre as piores do período. Não se pode 
afirmar que há uma tendência para que as vazões permaneçam em patamares mais baixos 
do que aqueles observados no passado. De qualquer forma, isso precisa ser avaliado. 
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Também, seria interessante avaliar a relação do MRE com a atual estrutura da matriz de 
energia elétrica, em que há presença cada vez maior de fontes intermitentes e não 
controláveis. 

Tendo em vista a intrínseca relação entre a garantia física de energia e o MRE, este tema 
também precisa ser monitorado. 

É importante analisarmos as avaliações em simulações que corroborem que a não solução 
do problema do GSF implica em altos custos para a sociedade. Reforça-se que uma vez 
que para fazer frente ao déficit do GSF, e honrar os contratos de compra e venda de 
energia, há necessidade de comprar energia, no curto prazo, a preços sujeitos a grande 
variação. 

Com vistas a sanar os déficits do GSF estrutural, e pensando em soluções 
que tenham implementação no curto/médio prazo, o estudo objeto desta chamada 
deve abordar  caminhos diversos para solução do MRE: 

3. ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS PELO BOLSISTA 

 Compilar e tratar bases de dados setoriais; 
 Aprender e utilizar softwares específicos do setor: Newave, Anafin e similares; 
 Implementar modelos econométricos e estatísticos; 
 Documentar rotinas computacionais e de tratamento das simulações realizadas; 
 Elaborar textos, relatórios, base de dados e artigos para publicação. 

 

4. RESULTADOS ESPERADOS 

Textos, relatórios, base de dados de forma a contribuir para o desenho, proposição e 
avaliação de medidas estruturais que visem sanar os déficits do risco hidrológico, 
também conhecido por Generation Scaling Factor (GSF) e que garantam o 
funcionamento sustentável do Mecanismo de Realocação de Energia (MRE), de modo a 
incrementar a eficiência do sistema elétrico brasileiro e a efetividade das políticas 
públicas aplicadas ao setor. 


