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EDITAL Nº 50/2019 

CHAMADA PÚBLICA ENAP – SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA O PROGRAMA DE CÁTEDRAS BRASIL 
 

 
 Lista de convocados e cronograma para a realização das entrevistas (2ª fase) 

 

CPF Título do Projeto Data Horário Modalidade 

AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS FINANCIADAS POR GASTO DIRETO  

XXX.688.259-XX 
Avaliando o impacto da expansão da rede federal de educação tecnológica no Brasil: uma 

abordagem utilizando Machine Learning e Estatística Espacial 
03/09 09:10 - 09:50 

 
À distância (Skype) 

 

XXX.689.704-XX 

 
Avaliação de impacto do projeto vida no trânsito 03/09 10:10 - 10:50 

 
À distância (Skype) 

 

XXX.531.358-XX 

 

Efeito da vulnerabilidade financeira do agente local na implementação de políticas 

públicas 
03/09 16:10 - 16:50  À distância (Skype) 

 

XXX.011.188-XX 

 

Período Integral e Percepção dos Pais: Evidências Quase – Experimentais para o Estado 

mais Rico do Brasil 
03/09 17:10 - 17:50 À distância (Skype) 

AVALIAÇÃO DE SUBSÍDIOS DA UNIÃO  

XXX.788.269-XX 

 

Impactos da Desoneração da folha de pagamentos sobre o emprego formal e a 

competitividade industrial: Uma aproximação pelo método de Difference in Differences 

com Propensity Score Matching 

 

30/08 09:10 - 09:50 À distância (Skype) 

XXX.772.244-XX 

 

Impactos do Programa Minha Casa Minha Vida sobre a Saúde Neonatal 

 
30/08 10:10 - 10:50 À distância (Skype) 



2 
 

XXX.579.730-XX 

 

O Programa de Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel para Embarcações 

Pesqueiras e seus impactos sobre indicadores do mercado de trabalho no Brasil 

 

30/08 14:10 - 14:50 À distância (Skype) 

XXX.773.808-XX 

 

Subsídios focalizados e má alocação de recursos: a desoneração da folha de salários 

 
30/08 15:10 - 15:50 À distância (Skype) 

XXX.241.411-XX 

 

Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio: uma avaliação dos impactos 

econômicos via modelos espaciais de diferença em diferenças 

 

30/08 16:10 - 16:50 À distância (Skype) 

XXX.468.640-XX 

 

SINERGIAS ENTRE O PROGRAMA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL EPROGRAMAS DE 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

30/08 17:10 - 17:50 À distância (Skype) 

XXX.697.504-XX 

 

A reoneração patronal em uma análise quantílica sobre dados de admissão e demissão 

em setores beneficiados e não subsidiados pela desoneração da folha de pagamentos 

 

03/09 14:10 - 14:50 À distância (Skype) 

XXX.886.889-XX 

 

Desoneração da folha de pagamento e rotatividade no mercado de trabalho brasileiro 

 
03/09 15:10 - 15:50 À distância (Skype) 

COMUNICAÇÃO DE EVIDÊNCIAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS  

XXX.163.309-XX 

 

Comunicação de evidências em políticas públicas: proposta de formato de relato técnico 

orientado ao tomador de decisões 
05/09 09:10 - 09:50 À distância (Skype) 

XXX.509.004-XX 

 

Políticas públicas baseadas em evidências: mapeamento e direções 

 
05/09 10:10 - 10:50 À distância (Skype) 

XXX.405.776-XX 

 

Produção e manejo de evidências para as políticas públicas: aprendendo com a 

experiência comparada de cinco tipos de instituições especializada 

 

09/09 16:10 - 16:50 À distância (Skype) 

 

XXX.740.048-XX 

 

Modelo de análise para produzir evidências quanto ao custo per capIta no uso de leitos 

de alto custo: desenvolvimento de plataforma para apoiar a decisão da gestão pública em 

saúde 

 

09/09 17:10 - 17:50 À distância (Skype) 
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PERSPECTIVAS EM ESCOLHA PÚBLICA COMPORTAMENTAL  

XXX.737.516-XX 

 

Gestão organizacional e vieses comportamentais: o impacto das políticas de promoção 

sobre a diversidade demográfica e a performance no poder público 

 

05/09 16:10 - 16:50 À distância (Skype) 

XXX.560.116-XX 

 

Economia comportamental aplicada à avaliação de diferentes protocolos de intervenção 

para uso de substâncias 
05/09 17:10 - 17:50 À distância (Skype) 

XXX.557.386-XX 

 

A adoção de nudge para a redução do viés de confirmação no processo de 

desburocratização de organizações públicas federais 

 

09/09 09:10 - 09:50 À distância (Skype) 

XXX.318.887-XX 

 

O Quão Vulneráveis a Erros Decisórios os Diferentes Agentes Públicos Estão? 

 
09/09 10:10 - 10:50 À distância (Skype) 

SERVIÇOS PÚBLICOS DIGITAIS INTELIGENTES  

XXX.832.686-XX 

 

Fatores críticos para o funcionamento efetivo do susfácil: uma análise na macrorregião 

oeste de Minas Gerais 

 

05/09 14:10 - 14:50 À distância (Skype) 

XXX.605.580-XX 

 

Visão centrada nos usuários no processo de digitalização de serviços públicos 

 
05/09 15:10 - 15:50 À distância (Skype) 

XXX.501.126-XX 

 

Competências digitais no âmbito dos serviços públicos inteligentes: métricas para a 

superação de obstáculos 

 

09/09 14:10 - 14:50 À distância (Skype) 

XXX.612.255-XX 

 

Novos paradigmas epistemológicos e tecnológicos na formação acadêmica e capacitação 

de servidores públicos 

 

09/09 15:10 - 15:50 À distância (Skype) 

 

Brasília, 26 de Agosto de 2019.  


