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ATA DE REUNIÃO 

 OBJETIVO DA REUNIÃO:  

Resposta ao recurso do candidato Gustavo Frio 0317875  

TÓPICOS ABORDADOS:  

Em resposta ao recurso do resultado da Chamada Pública 052/2020 por parte do candidato 

Gustavo Saraiva Frio, o Comitê Julgador observa: 

1. Sobre os requisitos da chamada e o objeto do projeto 

“3.1. Candidato 1 - Assistente de Pesquisa III (Mestre) 

3.1.1. Possuir título de mestre na área de economia; 

3.1.2.Ter experiência profissional e/ou acadêmica comprovada em atividades 

relacionadas ao planejamento, monitoramento e avaliação de políticas 
públicas/projetos; 

3.1.3. Conhecimentos de modelagem econométrica e uso de softwares estatísticos; 

3.1.4. Apresentar projeto de pesquisa associado ao tema (com base no anexo) de, no 

máximo, 5 páginas. A não apresentação da proposta ou a não observância dos comandos 

estabelecidos no Anexo 2, sujeitará ao candidato a sua exclusão da Chamada, mesmo que 

este possua experiência na área requerida; 

3.1.5.Ter disponibilidade para reuniões semanais com a equipe da SDI em modo remoto”; 

  

Os requisitos da chamada deixam claro que são consideradas tanto a experiência 
profissional quanto a acadêmica relacionadas ao planejamento, monitoramento e 

avaliação de políticas públicas e projetos públicos. 

Conforme descrito no título do projeto: “Boas práticas de planejamento, 

financiamento, regulação e concorrência em infraestrutura”, e no conteúdo da chamada, 

trata-se de um trabalho sobre regulação de infraestrutura. 



E, conforme procuramos deixar bem claro para todos entrevistados, não se trata de um 

projeto de cunho acadêmico, mas sim de assessoria governamental prestada pelo IPEA 

para auxiliar a SDI a cumprir a sua missão institucional.  

2. Sobre a qualificação do Comitê Julgador respeito do tema de infraestrutura 

Além dos três membros do Comitê Julgador, participaram das entrevistas dois servidores 

da SDI, responsáveis pela coordenação e interlocução da execução do presente projeto 

junto ao IPEA. Todos são doutores há muitos anos.  A experiência conjunta sobre o tema 

de infraestrutura soma dezenas de anos, e inclui: 

· Experiência profissional em operadora de telecomunicações. 

· Experiência profissional em agências de regulação. 

· Dezenas de artigos, capítulos e também livros e seminários organizados sobre o 

tema. 

· Diversos projetos de assessoria governamental em variados setores de 

infraestrutura. 

3. Sobre a avaliação do requerente 

Da análise do currículo, da ficha do Sistema de Cadastro de Bolsistas, do questionário e 

das informações da entrevista, foi possível constatar que o candidato: 

· Atende o requisito de mestrado em economia, tendo recém concluído o doutorado. 

· Possui uma boa formação econométrica. 

· Possui boa produção acadêmica na área social, em temas como mercado de 

trabalho, educação e saúde. 

· Frequentou curso de avaliação de políticas públicas. 

· Não possui qualquer experiência profissional no setor de regulação de 
infraestrutura. 

· Não possui qualquer produção acadêmica na área de regulação de 
infraestrutura. 

4. Sobre os critérios de avaliação da chamada 

“3.1. Candidato 1 - Assistente de Pesquisa III (Mestre) 

ITEM CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO PESO 

A 

Análise do currículo: Experiência profissional e/ou acadêmica 

comprovada em atividades relacionadas ao planejamento, 

monitoramento e avaliação de políticas públicas; 

2 

B 

Análise do currículo: Experiência profissional e/ou acadêmica 

comprovada em atividades relacionadas a telecomunicações, energia, 

infraestrutura logística ou saneamento; 

1 

C 
Análise do currículo: Conhecimentos de modelagem econométrica e 

uso de softwares estatísticos; 
2 

D Análise do projeto 3 

E Entrevistas*” 2 



  

Da análise do currículo, da ficha do Sistema de Cadastro de Bolsistas, do questionário e 

das informações da entrevista, foi possível constatar que a candidata selecionada: 

No que diz respeito ao item A, comprovou participação no projeto Arranjos Cooperativos 

Intergovernamentais (PNUD/Ministério da Economia). Ou seja, comprovou experiência 
profissional em projeto voltado a políticas públicas. Os projetos do item B abaixo por 

suposto também envolvem políticas públicas. 

No que diz respeito ao item B, foi a única entre todos candidatos que comprovou 

experiência profissional relacionada a projetos públicos de infraestrutura: 

· Projetos de reequilíbrio de contrato administrativo de longo prazo em segmento 

de infraestrutura. 

· Projeto sobre Saneamento e Saúde para ABCON. 

No que diz respeito ao item C, com base nas informações, os candidatos selecionados em 

segundo e terceiro lugares receberam pontuação muito superior à da candidata. 

No que diz respeito ao item D, que possui o maior peso no processo seletivo, foi unânime 

a avaliação de que o projeto da candidata se sobressaiu. Trata-se de uma proposta que 

demonstra um grau diferenciado de conhecimento sobre o tema de regulação de 

infraestrutura em relação aos demais. 

No que diz respeito ao item E, o que apresenta maior nível de subjetividade e representa 

apenas 20% do peso, o requerente não tem nada a reclamar, tendo em vista que foi 

contemplado com a nota máxima. 

Concluindo, o Comitê Julgador entende que, com base nos critérios de avaliação da 
chamada, a candidata selecionada é a que comprovou a maior (na verdade, a única) 

experiência profissional em projetos públicos de infraestrutura. E, provavelmente em 

função dessa experiência, foi capaz de elaborar um projeto de pesquisa diferenciado. 

O requerente apresentou ótimo desempenho no certame, o que foi reconhecido pelas notas 

obtidas e pela colocação, mas, conforme mencionado no próprio recurso, não possui 

experiência no tema de regulação de infraestrutura. 

O Comitê Julgador informa, por oportuno, que a candidata  selecionada foi aquela que se 

apresentou mais adequada ao propósito do trabalho em seu conjunto, independentemente 

de qualificações dos demais candidatos que são alheias aos requisitos da chamada. 

Em função do exposto, o Comitê Julgador resolve indeferir o recurso.  

 

Brasília, 20 julho 2020. 


