
Colega servidor público, colega servidora pública,

A Enap conta com a sua colaboração para participar de uma pesquisa que busca
compreender quais são os principais atributos, obstáculos e desafios dos servidores,

servidoras e órgãos da Administração Pública Federal na formulação e na
implementação de políticas públicas.

Você foi sorteado(a) para compor a amostra da pesquisa. Pedimos que preencha um
questionário sobre as suas motivações, seu trabalho diário e sua percepção a respeito

do órgão onde trabalha e o campo da política pública na qual atua.  O tempo
estimado para o preenchimento é de 15 minutos. Pedimos que responda até o dia

30/10.

As respostas são salvas automaticamente e você poderá retornar de onde parou caso
tenha que interromper o preenchimento em algum momento.

Sua participação é fundamental para que possamos construir um diagnóstico
completo e útil sobre as capacidades existentes e necessárias para a atuação

da Administração Pública Federal brasileira. Este diagnóstico será utilizado para
aprimorarmos a oferta de capacitação da Enap.

Para os fins desta pesquisa, entendemos como políticas públicas as ações, projetos e
programas conduzidos pela Administração Pública para o enfrentamento

de problemas públicos que afetam a vida dos cidadãos (por exemplo, pobreza, falta
de moradia, escassez de transporte público de qualidade, etc.).

Ressaltamos que o preenchimento do questionário é voluntário e que sua privacidade
e anonimato serão mantidos. Os dados e as informações coletados serão utilizados

apenas para fins de pesquisa.

Caso tenha alguma dúvida, não hesite em nos consultar por meio dos contatos
abaixo:

E-mail: pesquisa.enap@enap.gov.br

Telefones: (61) 2020-3327 (Natália), 3307 (Rafael) e 3334 (Fernanda)

Desde já, agradecemos sua participação.

Fernando Filgueiras

Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu

Escola Nacional de Administração Pública - ENAP



Seção A: I - LOCALIZAÇÃO FUNCIONAL

A1. 1. Qual o seu vínculo com a administração pública federal?

 
1. Servidor(a) público(a) efetivo(a)

2. Sem vínculo (cargo em comissão)

3. Aposentado(a) pela administração pública federal

4. Requisitado(a) de outros Poderes (Legislativo ou Judiciário) e/ou Esferas (estadual ou municipal),
incluindo aposentados

5. Empregado(a) público(a) (empresas públicas e sociedades de economia mista)

Outros

Outros

A2. Qual a sua carreira atual?

 
Advogado da União

Agente de Atividades Agropecuárias – Mapa – PGPE

Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de produtos de Origem Animal – Mapa – PGPE

Agente de Inteligência

Agente Penitenciário Federal

Agente Técnico de Inteligência

Analista de Comércio Exterior

Analista de Infraestrutura

Analista de Planejamento e Orçamento

Analista Tributário da Receita Federal

Assistente de Chancelaria

Auditor da Receita Federal do Brasil

Auxiliar de Laboratório – Mapa – PGPE

Cargo isolado de Especialista em Infraestrutura Sênior

Cargos do Denasus (GDASUS)

Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho

Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho

Carreira da Seguridade Social e do Trabalho



 
Carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais

Carreira de Desenvolvimento Tecnológico

Carreira de Finanças e Controle

Carreira de Infraestrutura em Ciência e Tecnologia

Carreira do Seguro Social

Carreira Previdenciária

Defensor Público da União

Diplomata

Especialista Ambiental

Especialista em Assistência Penitenciária

Especialista em Meio-Ambiente

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Fiscal Federal Agropecuário – Mapa

Grupo Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo (Dacta) – PGPE

Juízes do Tribunal Marítimo

Oficial de Chancelaria

Oficial de Inteligência

Oficial Técnico de Inteligência

Plano de Carreira dos Cargos de Tecnologia Militar

Plano de Classificação de Cargos (PCC)

Plano Especial de Cargos da Cultura

Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda

Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (PGPE)

Policial Federal

Policial Rodoviário Federal

Procurador da Fazenda Nacional

Procurador Federal

Quadro de Pessoal da Advocacia-Geral da União – Administrativos

Quadro de Pessoal da Imprensa Nacional – PGPE



 
Quadro de Pessoal da Secretaria do Patrimônio da União (SPU) – GIAPUb

Quadro Suplementar da Advocacia-Geral da União

Técnico de Apoio à Assistência Penitenciária

Técnico de Laboratório – Mapa – PGPE

Técnico em Desenvolvimento e Administração do Ipea

Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE)

Outros

A3. Qual?

A4. Há quantos anos você faz parte desta carreira? 
Observação:

a. Arredonde a quantidade de meses para o ano mais próximo. Ex: caso tenha trabalhado por 2 anos e 8 meses, arredonde para 3 anos

Seção B: I - LOCALIZAÇÃO FUNCIONAL

B1. 2. Em que órgão ou entidade você trabalha atualmente?

 
Advocacia-Geral da União

Casa Civil da Presidência da República

Gabinete de Segurança Institucional

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

Ministério da Cultura

Ministério da Defesa

Ministério da Educação

Ministério da Fazenda

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

Ministério da Integração Nacional



 
Ministério da Justiça e  Segurança Pública

Ministério da Saúde

Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União

Ministério das Cidades

Ministério das Relações Exteriores

Ministério de Minas e Energia

Ministério do Desenvolvimento Social

Ministério do Esporte

Ministério do Meio Ambiente

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

Ministério do Trabalho

Ministério do Turismo

Ministério dos Direitos Humanos

Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil

Secretaria de Governo  da Presidência da República

Secretaria-Geral da Presidência da República

Outros

Outros



Seção C: I - LOCALIZAÇÃO FUNCIONAL

C1. 3. Em qual área do seu órgão ou entidade você trabalha atualmente?  

 
Secretaria voltada a atividade-fim do órgão

Área de monitoramento, acompanhamento e/ou gestão de informações

Gabinete do Ministro  (ex. Cerimonial, agenda)

Secretaria Executiva

Assessoria Especial do Ministro

Assessoria internacional

Assessoria parlamentar e/ou de assuntos federativos

Assessoria de comunicação e/ou imprensa

Consultoria jurídica (CONJUR)

Controle interno e Correição

Ouvidoria ou SAC

Assessoria técnica e administrativa

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (SPOA)

Outros

Outros

C2. Dentro do SPOA, em qual das subáreas?

 
Tecnologia da Informação

Planejamento, orçamento e finanças

Contratos, compras e aquisições

Convênios e parcerias

Gestão do patrimônio

Administração predial

Gestão de pessoas

Logística e transporte



Seção D: I - LOCALIZAÇÃO FUNCIONAL

D1. 4. Em que unidade da federação você trabalha atualmente?

 
Acre (AC)

Alagoas (AL)

Amapá (AP)

Amazonas (AM)

Bahia (BA)

Ceará (CE)

Distrito Federal (DF)

Espírito Santo (ES)

Goiás (GO)

Maranhão (MA)

Mato Grosso (MT)

Mato Grosso do Sul (MS)

Minas Gerais (MG)

Pará (PA)

Paraíba (PB)

Paraná (PR)

Pernambuco (PE)

Piauí (PI)

Rio de Janeiro (RJ)

Rio Grande do Norte (RN)

Rio Grande do Sul (RS)

Rondônia (RO)

Roraima (RR)

Santa Catarina (SC)

São Paulo (SP)

Sergipe (SE)

Tocantins (TO)



Seção E: II - POLÍTICA PÚBLICA NA QUAL VOCÊ TRABALHA
A- IDENTIFICAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA

E1.  

5. Em qual política pública você trabalha atualmente? 

 

ORIENTAÇÕES:

Nesta pesquisa, entendemos políticas públicas como o conjunto de
decisões, programas e ações governamentais conduzidos pela
Administração Pública para oferta de serviços e  soluções de
problemas de interesse público.

Nesta Seção II do questionário serão feitas perguntas sobre o contexto
da  "política pública na qual você trabalha atualmente". Para
responder, considere:

 a) a definição acima e pense na política pública para a qual você
trabalha hoje (ex.: política de saúde, política de educação, política
econômica, política ambiental, etc.)

b) caso trabalhe com mais de uma política
pública, responda pensando na política pública na qual você tem
dedicado a maior parte de seu tempo no último ano.

 
Agropecuária

Aperfeiçoamento da Gestão Pública

Assistência Social

Ciência, Tecnologia e Inovação

Comércio Exterior

Comunicações

Cultura

Defesa Nacional

Desenvolvimento Regional e Territorial

Desenvolvimento Agrário e Rural

Desporte e Lazer

Direitos humanos e Cidadania

Econômica



 
Educação

Energia e Mineração

Habitação e Saneamento

Indústria, Comércio e Serviços

Justiça  e Segurança Pública

Meio ambiente

Previdência Social

Política Externa

Saúde

Trabalho

Transporte

Outros

Outros

E2.

6. Descreva brevemente a finalidade da política pública com a qual
você trabalha atualmente  

(Máximo: 150 caracteres)

E3.

7. Há quanto tempo você trabalha nesta política pública? 

 
até  6 meses

entre 6 meses a 1 ano

entre 1 a 5 anos

entre 5 a 10 anos

mais de 10 anos



Seção F: II - POLÍTICA PÚBLICA NA QUAL VOCÊ TRABALHA
A- IDENTIFICAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA

F1. 8. Em qual programa do Plano Plurianual 2016-2019 a política
pública na qual você trabalha se insere? 

 
Social e Segurança Pública

Infraestrutura

Desenvolvimento Produtivo e Ambiental

Temas Especiais

F2. Especifique:

 
• Consolidação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)

• Cultura: dimensão essencial do Desenvolvimento

• Educação de qualidade para Todos

• Esporte, Cidadania e Desenvolvimento

• Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)

• Fortalecimento e Dinamização da Agricultura Familiar

• Inclusão social por meio do Bolsa Família, do Cadastro Único e da articulação |de políticas sociais

• Justiça, Cidadania e Segurança Pública

• Políticas para as Mulheres: Promoção da Igualdade e Enfrentamento à Violência

• Previdência Social

• Promoção da Igualdade Racial e Superação do Racismo

• Promoção dos Direitos da Juventude

• Promoção do Trabalho Decente e Economia Solidária

• Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência

• Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

• Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes

• Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas

• Redução do impacto social do álcool e outras drogas: Prevenção, Cuidado e Reinserção Social

• Reforma Agrária e Governança Fundiária

• Segurança Alimentar e Nutricional



F3. Especifique:

 
• Aviação Civil

• Combustíveis

• Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia

• Energia Elétrica

• Geologia, Mineração e Transformação Mineral

• Gestão de Riscos e de Desastres

• Mobilidade Urbana e Trânsito

• Moradia Digna

• Petróleo e Gás

• Planejamento Urbano

• Saneamento Básico

• Transporte Aquaviário

• Transporte Terrestre

F4. Especifique:

 
• Agropecuária Sustentável

• Ciência, Tecnologia e Inovação

• Comércio Exterior

• Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade

• Defesa Agropecuária

• Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços

• Desenvolvimento e Promoção do Turismo

• Mudança do Clima

• Pesca e Aquicultura

• Pesquisa e Inovações para a Agropecuária

• Qualidade Ambiental

• Recursos Hídricos

• Simplificação da Vida da Empresa e do Cidadão: Bem Mais Simples Brasil



F5. Especifique:

 
• Defesa Nacional

• Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública

• Desenvolvimento Regional e Territorial

• Gestão da Política Econômica, Garantia da Estabilidade do Sistema Financeiro Nacional e Melhoria
do Ambiente de Negócios

• Oceanos, Zona Costeira e Antártica

• Política Espacial

• Política Externa

• Política Nuclear

Seção G: II - POLÍTICA PÚBLICA NA QUAL VOCÊ TRABALHA
A- IDENTIFICAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA

G1. 9. A agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
influencia (ou influenciou) a formulação e/ou a implementação da
política pública na qual você trabalha?

 
Influencia

Influencia parcialmente

Não Influencia

Não sei

Não conheço a agenda dos ODS

G2. Com qual(is) dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável você
considera que a política pública na qual você trabalha contribui e/ou
contribuirá? 

Objetivo 1: Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares

Objetivo 2: Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a
agricultura sustentável

Objetivo 3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Objetivo 4: Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida para todos

Objetivo 5: Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas

Objetivo 6: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos.

Objetivo 7: Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos

Objetivo 8: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e
produtivo e trabalho decente para todos

Objetivo 9: Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e
fomentar a inovação

Objetivo 10: Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles



Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e
sustentáveis

Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis

Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos

Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o
desenvolvimento sustentável

Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável
as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar
o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o
desenvolvimento sustentável

18. Todos

Seção H: II - POLÍTICA PÚBLICA NA QUAL VOCÊ TRABALHA
B- SOBRE SEU TRABALHO NA POLÍTICA PÚBLICA

H1. 10. Selecione e classifique até três principais funções que você exerce
na política pública em que você trabalha atualmente. Ordene da mais
relevante para a menos relevante.

Formulação e definição das diretrizes, objetivos e estratégias da política pública

Pesquisa e produção de informações e avaliações que subsidiem a implementação e revisão da política pública

Gerenciamento e monitoramento de ações, projetos ou programas relacionados à política pública

Operacionalização de instrumentos e ferramentas de apoio à implementação da política pública (ex.: normatização,
fiscalização, convênios, licitações, contratos, termos cooperação, empréstimos, seguros, sistemas informatizados, etc

Coordenação intra e intergovernamental entre secretarias do mesmo órgão e entre órgãos da administração federal.

Pactuação e coordenação interfederativa entre os governos federal, estaduais e municipais.

Relacionamento com a sociedade civil (participação em conselhos de políticas públicas, conferências, atendimento a
grupos interessados na política, etc)

Relacionamento com outros poderes e com atores externos à Administração Pública (ex. políticos, órgãos de controle
externo, mídia, órgãos de controle, organismos internacionais, etc.)

Assessoramento de dirigentes

Gestão de recursos orçamentários, financeiros, pessoal, tecnológicos, etc.

Entrega de serviços públicos na ponta, atendimento ao público e/ou a beneficiários da política pública

Outros



H2. Especifique:

Seção I: II - POLÍTICA PÚBLICA NA QUAL VOCÊ TRABALHA
B- SOBRE SEU TRABALHO NA POLÍTICA PÚBLICA

I1. 11. Com que frequência você executa as atividades abaixo
relacionadas à política pública na qual desempenha suas funções?

 
Para cada item abaixo, escolha a opção que mais se adeque.

Nunca Raramente
Eventualme

nte
Frequentem

ente Sempre

Elaborar relatórios, pareceres, notas técnicas e outras informações
para subsidiar a tomada de decisões

Operacionalizar bases de dados e sistemas de informação que
apoiam a implementação da política pública

Elaborar textos normativos (ex. projetos de lei, decretos, portarias,
etc.)

Fiscalizar o cumprimento das normas e regulamentos da política
pública

Captar recursos financeiros para viabilizar ações, projetos e
programas da política pública

Elaborar, negociar, gerir e fiscalizar contratos

Elaborar, negociar, gerir e fiscalizar convênios, termos de
fomento, termos de colaboração e outros instrumentos de parceria

Coordenar equipe

Participar de grupos de trabalho ou projetos comuns com outras
áreas do seu órgão

Negociar e coordenar ações com outros órgãos da administração
federal que participem da implementação da política pública

Pactuar e gerir ações com entes governamentais estaduais ou
municipais

Atender demandas dos órgãos de controle

Representar o órgão em eventos, reuniões e atividades externas

Consultar e atender grupos interessados da sociedade sobre
questões que envolvam a política pública

Realizar atividades administrativas, tais como agendamento de
reuniões, tramitação de processos, compra de passagens,

elaboração de ofícios e memorandos.



Nunca Raramente
Eventualme

nte
Frequentem

ente Sempre

Organizar eventos

Seção J: II - POLÍTICA PÚBLICA NA QUAL VOCÊ TRABALHA
C- RECURSOS INFORMACIONAIS 

J1. 12. Com que frequência você utiliza os recursos informacionais
listados abaixo para o seu trabalho na política pública?

Para cada item abaixo, escolha a opção que mais se adeque.

Nunca

Algumas
vezes no

ano

Algumas
vezes no

mês
Toda

semana
Todos os

dias

Dados estatísticos ou surveys

Dados de monitoramento e avaliação dos resultados do programa
(ex. resultados físicos, impacto, etc.)

Pareceres legais e decisões judiciais

Recomendações e determinações produzidas por órgãos de
controle

Recomendações e/ou resoluções de conferências e conselhos de
políticas públicas

Opinião de especialistas e organismos internacionais

Experiências ou opiniões de beneficiários da política pública

Informações geradas por grupos de interesse (ex. Indústria,
organizações não governamentais, etc.)

Mídia social ou redes sociais

Mídia tradicional (ex. Reportagens, artigos jornalísticos)

Seção K: II - POLÍTICA PÚBLICA NA QUAL VOCÊ TRABALHA
D- RECURSOS INTERACIONAIS

K1. 13. Com que frequência você interage com os atores/organizações
abaixo para executar o seu trabalho na política pública?

Para cada item abaixo, escolha a opção que mais se adeque.

Nunca Raramente
Eventualme

nte
Frequentem

ente Sempre

Outras áreas do meu ministério ou entidade

Outros ministérios ou entidades do governo federal

Governos estaduais

Governos municipais

Representantes do Poder Legislativo



Nunca Raramente
Eventualme

nte
Frequentem

ente Sempre

Representantes do Poder Judiciário e Ministério Público

Órgão de controle (CGU, TCU)

Organizações da sociedade civil (ONGs, associações, movimentos
sociais, fundações e outras entidades sem fins lucrativos)

Instâncias participativas (conselho de políticas públicas,
conferências, etc.)

Empresas públicas e de economia mista

Representantes do setor privado (ex. empresas e grupos
empresariais)

Entidades do sistema sindical patronal ou serviços sociais (ex:
CNI, CNA, SESI, SENAI, etc)

Sindicatos e entidades representativas de empregados e
trabalhadores

Mídia e imprensa

Universidades e instituições de ensino

Institutos de pesquisa

Governos de outros países

Organizações Internacionais

Cidadãos individuais

Outros

Seção L: II - POLÍTICA PÚBLICA NA QUAL VOCÊ TRABALHA
E- CONHECIMENTOS

L1. 14. Se você for solicitado a realizar as tarefas abaixo, qual o grau de
facilidade que você terá em realizá-las:

Para cada item abaixo, escolha a opção que mais se adeque.

Muito
Difícil1 2 3 4 5 6 7 8 9

Muito
   Fácil10

Definir indicadores
e metodologias para

avaliação e
monitoramento da

política pública



Muito
Difícil1 2 3 4 5 6 7 8 9

Muito
   Fácil10

Utilizar novas
ferramentas e
tecnologias de
informação e

comunicação para
otimizar o trabalho

(ex. redes sociais,
ferramentas de

Business
Intelligence,

programação em
Java, Python ou R,

etc.)

Elaborar,
acompanhar e
fiscalizar um

processo de
contratação de

serviço

Elaborar e
acompanhar a

execução de um
instrumento de

parceria (ex.
convênio, acordos

de cooperação,
termos de fomento e

colaboração, etc.)

Elaborar normativos
claros e coerentes

(ex.: projetos de lei,
minutas de decretos

e portarias, etc.)

Realizar o processo
de prestação de

contas à auditoria
interna ou externa

Seção M: II - POLÍTICA PÚBLICA NA QUAL VOCÊ TRABALHA
F- HABILIDADES

M1. 15. Se você for solicitado a realizar as tarefas abaixo, qual o grau de
facilidade que você terá em realizá-las:

Para cada item abaixo, escolha a opção que mais se adeque.

Muito
Difícil1 3 4 5 6 7 8 9

Muito
   Fácil10

Coordenar uma equipe



Muito
Difícil1 3 4 5 6 7 8 9

Muito
   Fácil10

Fazer apresentações em
público de forma clara e

convincente

Mediar conflitos
interpessoais e conciliar

interesses

Mobilizar parceiros para
identificar soluções e

planejar ações conjuntas para
problemas comuns

Identificar janelas de
oportunidade e agir

prontamente para promover
mudanças na política pública

Defender posições
institucionais em ambientes
externos (ex. em instâncias

participativas, junto à mídia,
ao Legislativo, etc.)

Obter apoio e mobilizar
atores externos a seu órgão
para promover mudanças e

inovações na política pública

Construir ou mudar de
opinião a partir da escuta de
outros atores envolvidos na

política

Seção N: II - POLÍTICA PÚBLICA NA QUAL VOCÊ TRABALHA
G- COLABORAÇÃO INTERSETORIAL E INTERFEDERATIVA

N1.

16. A política pública com a qual você trabalha é implementada em
colaboração com: 

Outros ministérios do governo federal

Autarquias e empresas públicas do governo federal

Com estados e municípios

Organizações da sociedade civil (associações, fundações e/ou cooperativas)

Empresas privadas

Somente pelo meu órgão



N2. Dado que a política pública é implementada com outros órgãos ou
entidades federais, o quanto você concorda com as afirmações
abaixo?

Para cada item abaixo, escolha a opção que mais se adeque.
Discord
o totalm

ente1
2 3 4 5 6 7 8 9

Concord
o totalm
ente10

Não
se

aplica

Há clareza de papéis e responsabilidades
de cada órgão envolvido na política

pública

Há uma instância de coordenação
intergovernamental em funcionamento

(ex: grupo executivo, comitê, comissão ou
grupo de trabalho)

Há normas conjuntas que facilitam a
cooperação entre os órgãos

É usual disponibilizar a outros órgãos
bases de dados ou informações relativos à

política pública

Há competição de agendas e recursos
entre meu órgão e outros órgãos

Há resistência à cooperação em temas
transversais que envolvem a política

pública (ex: gênero, raça, população de
baixa renda, etc)

N3. Dado que a política pública é implementada com estados e
municípios, o quanto você concorda com as afirmações abaixo?

Para cada item abaixo, escolha a opção que mais se adeque.
Discord
o totalm

ente1
2 3 4 5 6 7 8 9

Concord
o totalm
ente10

Não
se

aplica

Há clareza de papéis e de
responsabilidades de cada ente da

federação

Existem instrumentos e estratégias que
facilitam a cooperação do meu órgão com

estados e municípios (ex. sistemas de
informações compartilhados, grupos

intergovernamentais, etc. )

A legislação vigente contribui para
estimular a cooperação entre Governo

Federal, Estados e Municípios

Há resistência de Estados e Municípios em
cooperar com o governo federal



Seção O: II - POLÍTICA PÚBLICA NA QUAL VOCÊ TRABALHA
H- CONTEXTO ORGANIZACIONAL

O1. 17. Diga o quanto concorda com as afirmações abaixo em relação ao
contexto do seu órgão para implementação da política pública na qual
você trabalha:

Para cada item abaixo, escolha a opção que mais se adeque.
Discord
o totalm

ente1
2 3 4 5 6 7 8 9

Concord
o totalm
ente10 Não

sei

O órgão considera opiniões e críticas dos
atores externos interessados da política

pública no processo de tomada de decisões
(ex. beneficiários, ONGs, movimentos

sociais, organizações empresariais,
sindicais, etc).

O órgão tem boa reputação perante a
sociedade

O órgão promove a realização de
processos participativos, tais como

consultas públicas, audiências públicas e
conferências

Há um grupo significativo de
parlamentares que contribuem para

fortalecer e aprimorar a política pública

O órgão é capaz de mobilizar atores do
Legislativo e Judiciário para promover

mudanças e inovações relativas à política
pública

Decisões do Ministério Público e do
Judiciário têm contribuído para aumentar

a eficácia da política pública

A Consultoria Jurídica do meu órgão
contribui para encontrar soluções legais

que viabilizam a política pública

Os órgãos de controle têm contribuído
para aprimorar a implementação da

política pública, apontando os erros e
ajudando a construir caminhos para

solucioná-los

O órgão disponibiliza ao público dados ou
informações sobre projetos e programas

da política pública quando solicitado



Seção P: II - POLÍTICA PÚBLICA NA QUAL VOCÊ TRABALHA
H- CONTEXTO ORGANIZACIONAL

P1. 18. Na sua avaliação, quais são as principais dificuldades enfrentadas
para a implementação da política pública na qual você trabalha
atualmente?

(escolha até 5 dificuldades, indicando da 'maior preferência' a 'menor preferência')

Inexistência de uma cultura de tomada de decisões a partir de dados e evidências

Insuficiência de bases de dados e sistemas de informação que apoiem a tomada de decisões

Insuficiência de recursos orçamentários e financeiros para o alcance das metas

Insuficiência de pessoal para a realização do trabalho

Insuficiência de oportunidades de capacitações adequadas para o trabalho a ser desempenhado

Recursos tecnológicos insuficientes ou inadequados

A inadequação da legislação que regulamenta a política pública.

Deficiência dos processos de gestão estratégica, tais como planejamento e monitoramento

Dificuldades relativas à operacionalização dos instrumentos de implementação de políticas públicas  (convênios,
termos de fomento e colaboração, termos de parceria, projetos de cooperação internacional, etc)

Dificuldades de coordenação interministerial

Dificuldades de coordenação interfederativa, com estados e municípios

Dificuldade na relação com o Poder Legislativo

Interferências inadequadas do Poder Judiciário e do Ministério Público

Dificuldades na relação com os Órgãos de Controle

Ausência de apoio de parte relevante da sociedade à política pública

Baixa influência das instâncias participativas

Pouco acesso da equipe técnica aos decisores da política pública

Mudanças constantes de dirigentes que afetam a continuidade da política pública

A não prioridade da política pública na agenda do governo ou do ministro responsável

Outros



P2. Especifique:

Seção Q: Você está quase acabando o questionário! Agora só faltam perguntas
rápidas de responder.

 

Q1.

Seção R: III - VALORES E MOTIVAÇÕES

R1. 19. O que te motiva em seu trabalho? Escolha até 3 (três) das opções
abaixo, indicando da 'maior preferência' a 'menor preferência'.

Saber que meu trabalho tem impacto positivo na vida das pessoas e da sociedade

Sentir que aprendo e me desenvolvo no meu trabalho

Sentir que estou sendo bem aproveitado, trabalhando com atividades que correspondem aos meus conhecimentos e
habilidades

Ter uma renumeração compatível às exigências do meu trabalho

Ter estabilidade profissional

Sentir que meu esforço é reconhecido pela minha chefia

Sentir que tenho perspectiva de ocupar cargos mais altos por causa do meu desempenho

Outros

R2. Por favor, especifique:



Seção S: III - VALORES E MOTIVAÇÕES

S1. 20. Em sua opinião, como deve ser a atuação do servidor público no
processo de implementação da política pública?

Deve agir estritamente de acordo com as normas e os regulamentos vigentes

Deve ter uma margem de discricionariedade para interpretar e decidir como aplicar as normas e os
regulamentos vigentes

Deve agir sempre de acordo com as decisões tomadas pelos superiores hierárquicos

Deve tomar decisões baseando-se sempre em dados, evidências e opiniões de especialistas que
informam o campo da política pública na qual trabalha

Deve decidir levando em consideração prioritariamente o ponto de vista do beneficiário final da política
pública

Deve decidir levando em consideração o conjunto de pontos de vista dos diferentes grupos de influência
da política pública (empresas, ONGs, movimentos sociais, sindicatos, conselhos de políticas públicas, etc.)

Nenhuma das opções

Seção T: III - VALORES E MOTIVAÇÕES

T1. 21. Na sua opinião, quais deveriam ser as prioridades do Estado
brasileiro? (sendo 1º a mais prioritária e 4º a menos prioritária)

Caso não concorde com nenhuma das opções abaixo, passe para a
próxima questão.

O Estado deve se concentrar em garantir marcos regulatórios claros a fim de propocionar segurança jurídica aos agentes
econômicos.

O Estado deve promover políticas econômicas distributivas a fim de minimizar desigualdades sociais.

O Estado deve se preocupar com a eficência do gasto público, zelando pelo cumprimento da política fiscal e estabilidade
monetária.

O Estado deve defender e promover os direitos humanos, especialmente das minorias sociais, tais como negros, indígenas,
LGBTs, pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes, presos do sistema carceráriol, etc.

Seção U: IV- PERFIL DEMOGRÁFICO E FUNCIONAL

U1. 22. Qual o seu sexo?

 
Masculino

Feminino

Outros

Outros



U2.

23. Qual a sua idade? 

U3. 24. Qual a sua raça/cor?

 
Branca

Parda

Preta

Amarela

Indígena

Outros

Outros

Seção V: IV- PERFIL DEMOGRÁFICO E FUNCIONAL

V1. 25. Você se considera uma pessoa com deficiência?
* De acordo com a Lei 13.146/2015, pessoa com Deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual

ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas.

 
Sim

Não

V2. Qual?

 
Física/motora

Intelectual/mental

Visual

Auditiva

Outros

Outros



Seção W: IV- PERFIL DEMOGRÁFICO E FUNCIONAL

W1. 26. Em relação ao exercício de suas atividades, indique o quanto  você
concorda com as seguintes afirmações:

Para cada item abaixo, escolha a opção que mais se adeque.
Discord
o totalm

ente1
2 3 4 5 6 7 8 9

Concord
o totalm
ente10

Prefiro
não

respond
er

Não
Se

Aplica

Enfrento dificuldades extras no
ambiente de trabalho por ser mulher

Tenho menos oportunidades no
ambiente de trabalho por ser

negro/a

Me sinto discriminado (a) no
ambiente de trabalho por ser LGBT

Minha capacidade profissional é
subestimada por ser pessoa com

deficiência

Seção X: IV- PERFIL DEMOGRÁFICO E FUNCIONAL

X1. 27. Qual foi o curso de nível mais elevado que você concluiu?

 
Ensino Fundamental

Ensino Médio/Técnico

Graduação

Especialização (pós-graduação lato sensu, MBA, etc.);

Mestrado

Doutorado/Pós-doutorado



X2. 28. Qual a área de formação acadêmica da sua maior titulação?

 
Ciências Agrárias (ex. Agronomia, Veterinária, Zootecnia, etc.)

Ciências Biológicas (ex. Biologia, Farmacologia, Genética, etc.)

Ciências da Saúde (ex. Medicina, Farmácia, Odontologia, Nutrição, etc.)

Ciências Exatas e da Terra (ex. Física, Matemática, Química, etc.)

Ciências Humanas (ex. Educação, Ciência Política, História, Antropologia, Filosofia, Sociologia, etc.)

Ciências Sociais Aplicadas (ex. Administração, Economia, Arquitetura, Demografia, Direito,
Comunicação, Ciência da Informação, etc.

Engenharias (todas as engenharias, tais como Civil, Elétrica, Mecatrônica, Naval, etc.)

Linguística, Artes e Letras

Outros

Outros

Seção Y: IV- PERFIL DEMOGRÁFICO E FUNCIONAL

Y1. 29. Atualmente, você ocupa algum cargo de Direção e Assessoramento
Superior (DAS) ou equivalente (cargo comissionado em uma agência
reguladora ou empresa pública)?

Escolha uma das seguimtes respostas:

 
Sim

Não



Y2. Qual o Nível do Cargo de DAS ou equivalente que você ocupa
atualmente?

 
Nenhum

DAS-1

DAS-2

DAS-3

DAS-4

DAS-5

DAS-6

FCPE-1

FCPE-2

FCPE-3

FCPE-4

Outros

Outros



Y3. 30. Qual o maior cargo de DAS ou equivalente que você já ocupou na
Administração Pública Federal?

 
Não ocupei outros cargos

DAS-1

DAS-2

DAS-3

DAS-4

DAS-5

DAS-6

FCPE-1

FCPE-2

FCPE-3

FCPE-4

Outros

Outros

Seção Z: IV- PERFIL DEMOGRÁFICO E FUNCIONAL

Z1. 31. Ao longo de sua vida profissional, incluindo seu cargo atual,
indique se trabalhou nos tipos de organização listados abaixo,
informando quantos anos em cada organização.

Observação:

a. Arredonde a quantidade de meses para o ano mais próximo. Ex: caso tenha trabalhado por 2 anos e 8 meses, arredonde para 3 anos;

b. Caso não tenha trabalhado, digite o número zero

Poder Público Federal

Poder Público Estadual ou Distrito Federal

Poder Público Municipal

Empresa privada (com ou sem carteira assinada ou estagiário)

Entidade sem fins lucrativos (com ou sem carteira assinada ou estagiário)

Organismo internacional

Universidade



Seção AA: ENCERRAMENTO

AA1. Você tem interesse em receber os resultados desta pesquisa?

 
Sim

Não

AA2. Por favor, informe abaixo o seu endereço de e-mail de contato:

AA3. Gostaria de acrescentar algum comentário?

A Enap agradece muito a sua colaboração!

Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, não hesite em nos procurar nos contatos
abaixo:

E-mail: pesquisacapacidades@enap.gov.br

Telefones: (61) 2020-3327 (Natália), 3307 (Rafael) e 3334 (Fernanda)
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