
 

EDITAL Nº 11/2015 
CHAMADA PÚBLICA ENAP - SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE PESQUISA 

 
Lista de convocados e cronograma para a realização das entrevistas1 

Nº da 
Inscrição 

CPF do 
candidato Título do Projeto de Pesquisa Data Horário Observações 

22 ***.245.778-** Alocação jurisdicional e integração de agências burocráticas no 
Brasil, 2011-2014  

11/11 11:00 – 12:00 Ver nota de rodapé. 

48 ***.622.751-** Desenvolvimento de metodologia para análise e gestão de redes de 
capacitação na administração pública federal 

11/11 14:30 – 15:30 Ver nota de rodapé. 

44 ***.561.098-** 
Determinantes do uso de serviços e produtos de governo eletrônico 
pelos brasileiros: a perspectiva da demanda segundo a Pesquisa 
Brasileira de Mídia 

11/11 15:45 – 16:45 Ver nota de rodapé. 

55 ***.509.004-** A Difusão da Lei de Acesso à Informação nos Municípios Brasileiros: 
fatores internos e externos  

13/11 14:30 – 15:30 Ver nota de rodapé. 

19 ***.290.387-** Transparência Pública no Brasil: efeitos de fatores econômicos, 
sociais e de governança  

13/11 15:45 – 16:45 Ver nota de rodapé. 

27 ***.390.128-** Redes e Parcerias em Políticas Sociais: novos arranjos institucionais 
de co-produção de serviços nos municípios brasileiros 

16/11 11:00 – 12:00 Ver nota de rodapé. 

18 ***.093.405-** 
Inovação aberta no governo brasileiro: o fortalecimento de práticas 
governamentais e da participação social por meio do citizen-
sourcing 

16/11 14:30 – 15:30 Ver nota de rodapé. 

16 ***.185.537-** 
Horizontalidade e verticalidades em políticas públicas: prospecções 
sobre a intersetorialidade e relações federativas nas ações do 
governo federal nas políticas territoriais 

16/11 15:45 – 16:45 Ver nota de rodapé. 

1 A Enap, conforme prerrogativa prevista no Edital nº 11/2015, dispõe que a entrevista com os candidatos não-residentes no Distrito Federal será realizada através de 
videoconferência, em sistema a ser informado posteriormente por correspondência eletrônica. Para os candidatos residentes no Distrito Federal, a entrevista será realizada 
presencialmente e dar-se-á nas dependências da Enap, em sala a ser informada posteriormente por correspondência eletrônica. 
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1 ***.654.495-** 

Parcerias entre Estado e Organizações da Sociedade Civil - OSCs - 
para a execução de políticas públicas no âmbito federal: estudo 
comparado das Políticas de Saúde/Aids, Assistência 
Social/Deficiência e Cultura 

- - Candidato desistente. 

 
 

 

 

Brasília, 09 de novembro de 2015.  
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