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Edital Nº 181/2022

 

PROCESSO Nº 04600.002044/2022-80

PROGRAMA CÁTEDRAS BRASIL

RESULTADO DA ANÁLISE DOS PROJETOS DE PESQUISA - EDITAL Nº 110/2022

SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE PESQUISA

 

A DIRETORA DE ALTOS ESTUDOS DA FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – Enap, no uso das atribuições que lhe
confere o Estatuto aprovado pelo Decreto n° 10.369, de 22 de maio de 2020, e nos termos do Edital nº 110, de 19 de julho de 2022, torna público o
resultado da análise dos projetos de pesquisa inscritos no processo sele�vo, conforme disposto abaixo:

 

Nº de
inscrição CPF Titulo do projeto

Pontuação
Total - Nota
da Etapa de

Projetos
(NEP)

Observação

ID 01 xxx.535.551-xx O exercício da liderança feminina na Administração Pública Federal. 111,5
Excede o número de vagas para a fase
de entrevistas (Item 7.5 do
Regulamento).

ID 04 xxx.832.686-xx Determinantes do acesso dos serviços de saúde: uma análise das microrregiões de
saúde de Minas Gerais 110

Excede o número de vagas para a fase
de entrevistas (Item 7.5 do
Regulamento).

ID 05 xxx.113.546-xx Mapeamento dos limites à representa�vidade no setor público: uma análise por
meio das bases da Rais e do SIAPE

102,5 Desclassificado.
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Não obteve 70% da nota máxima (Item
7.3 do Regulamento).

ID 06 xxx.948.639-xx Recursos Humanos e Personalidades Tecnológicas versus requisitos das funções
laborais: Uma análise fatorial das habilidades dos servidores públicos no Brasil 39,5

Desclassificado.

Não obteve 70% da nota máxima (Item
7.3 do Regulamento).

Não obteve o mínimo de 50% dos
pontos da nota máxima total no grupo
"Mérito da proposta", conforme
definido no Anexo III;

Não obteve o mínimo de 50% da nota
máxima do critério "Adequação do
projeto à área temá�ca proposta",
conforme definido no Anexo III.

ID 07 xxx.259.908-xx Desempenho de Convênios Firmados do Ministério da Saúde Com Organizações da
Sociedade Civil: O papel do conhecimento e da reputação 97,5

Desclassificado.

Não obteve 70% da nota máxima (Item
7.3 do Regulamento).

ID 08 xxx.745.296-xx Inteligência de dados aplicada à análise espacial de transferências de recursos para
entes subnacionais 110,5

Excede o número de vagas para a fase
de entrevistas (Item 7.5 do
Regulamento).

ID 09 xxx.673.888-xx Avaliação do impacto de transferência voluntárias no Saneamento Básico e na
Saúde 95

Desclassificado.

Não obteve 70% da nota máxima (Item
7.3 do Regulamento).

ID 10 xxx.019.576-xx Cenário da inclusão de pessoas com deficiência nos setores públicos e privados
brasileiros 75,5

Desclassificado.

Não obteve 70% da nota máxima (Item
7.3 do Regulamento).

Não obteve o mínimo de 50% dos
pontos da nota máxima total no grupo
"Mérito da proposta", conforme
definido no Anexo III.

ID 11 xxx.530.477-xx Intervenção estatal na a�vidade econômica e seus efeitos para as microempresas
e empresas de pequeno porte à luz da análise de fluxo regulatório do REGBR

66 Desclassificado.

Não obteve 70% da nota máxima (Item
7.3 do Regulamento).
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Não obteve o mínimo de 50% dos
pontos da nota máxima total no grupo
"Mérito da proposta", conforme
definido no Anexo III;

Não obteve o mínimo de 50% da nota
máxima do critério "Adequação do
projeto à área temá�ca proposta",
conforme definido no Anexo III.

ID 12 xxx.835.758-xx Polí�cas Públicas Territoriais para a inclusão social no campo: uma avaliação de
impacto dos Territórios da Cidadania do estado da Bahia 121,5

CONVOCADO PARA A FASE DE
ENTREVISTAS (Item 7.5 do
Regulamento).

ID 13 xxx.109.496-xx Avaliação de resultados quan�ta�va do programa de Parcerias Para o
Desenvolvimento Produ�vo do Ministério da Saúde 105

Excede o número de vagas para a fase
de entrevistas (Item 7.5 do
Regulamento).

ID 14 xxx.183.259-xx Análise dos repasses financeiros da União para o atendimento de demandas
socioeconômicas nos municípios mais pobres do Brasil entre 2013 e 2021 113,5

CONVOCADO PARA A FASE DE
ENTREVISTAS (Item 7.5 do
Regulamento).

ID 15 xxx.089.690-xx Saúde 4.0 na (re)volução tecnológica e suas conexões com o sistema jurídico
brasileiro: o uso dos dados médicos no Brasil e (des)regulamentação 70

Desclassificado.

Não obteve 70% da nota máxima (Item
7.3 do Regulamento).

Não obteve o mínimo de 50% dos
pontos da nota máxima total no grupo
"Mérito da proposta", conforme
definido no Anexo III;

Não obteve o mínimo de 50% da nota
máxima do critério "Adequação do
projeto à área temá�ca proposta",
conforme definido no Anexo III.

ID 16 xxx.137.247-xx A roof on the quid: the impacts of campaign spending caps on clientelis�c special
interest poli�cs 133,5

CONVOCADO PARA A FASE DE
ENTREVISTAS (Item 7.5 do
Regulamento).

ID 17 xxx.324.237-xx Es�ma�vas da data de aposentadoria dos servidores estatutários civis do poder
execu�vo federal: Evidências a par�r das descon�nuidades causadas pela Emenda

112,5 Excede o número de vagas para a fase
de entrevistas (Item 7.5 do
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Cons�tucional 103 de 2019 e implicações para a polí�ca de pessoal da União no
período 2022-2031

Regulamento).

ID 18 xxx.541.617-xx Análise de perfil e iden�ficação do servidor com aposentadoria antecipada - um
estudo via Aprendizado de Máquinas 105

Excede o número de vagas para a fase
de entrevistas (Item 7.5 do
Regulamento).

ID 20 xxx.342.650-xx Estudo das desigualdades dos servidores do Poder Execu�vo: uma visão histórica 99,5
Desclassificado.

Não obteve 70% da nota máxima (Item
7.3 do Regulamento).

ID 21 xxx.969.970-xx Análise da aplicação do recurso público em saúde nos estados brasileiros : uma
proposta de índice de eficência hospitalar 42

Desclassificado.

Não obteve 70% da nota máxima (Item
7.3 do Regulamento).

Não obteve o mínimo de 50% dos
pontos da nota máxima total no grupo
"Mérito da proposta", conforme
definido no Anexo III;

Não obteve o mínimo de 50% da nota
máxima do critério "Adequação do
projeto à área temá�ca proposta",
conforme definido no Anexo III.

ID 22 xxx.057.437-xx Efeitos da eficiência dos gastos com educação das Universidades Federais, no
Sudeste, por meio do método Análise Envoltória de Dados (DEA) 88

Desclassificado.

Não obteve 70% da nota máxima (Item
7.3 do Regulamento).

ID 24 xxx.744.886-xx Regulação, Preços e Custos de Mudança no Setor Aéreo Brasileiro 127
CONVOCADO PARA A FASE DE
ENTREVISTAS (Item 7.5 do
Regulamento).

ID 25 xxx.877.801-xx Iden�ficação de Doenças Crônicas Potenciais Que Podem Advir de Populações
Vulneráveis

75,5 Desclassificado.

Não obteve 70% da nota máxima (Item
7.3 do Regulamento).

Não obteve o mínimo de 50% dos
pontos da nota máxima total no grupo
"Mérito da proposta", conforme
definido no Anexo III;
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Não obteve o mínimo de 50% da nota
máxima do critério "Adequação do
projeto à área temá�ca proposta",
conforme definido no Anexo III.

ID 26 xxx.004.251-xx
O núcleo de essencialidade do dado pessoal como o�mização para o Setor Público
divulgar informações em conformidade com a lei geral de proteção de dados
pessoais – LGPD sem descumprir a lei de acesso à informação - LAI

123,5
CONVOCADO PARA A FASE DE
ENTREVISTAS (Item 7.5 do
Regulamento).

ID 27 xxx.367.187-xx O impacto das compras públicas no desenvolvimento regional 123
CONVOCADO PARA A FASE DE
ENTREVISTAS (Item 7.5 do
Regulamento).

ID 28 xxx.622.427-xx
Construção do Índice Nacional de Preços ao Setor Público (INPP) e dos Índices
Regionais de Preços ao Setor Público (IRPP) a par�r dos dados de compras
governamentais (SIASG)

115,5
CONVOCADO PARA A FASE DE
ENTREVISTAS (Item 7.5 do
Regulamento).

ID 29 xxx.390.128-xx Polí�ca e Burocracia no Brasil contemporâneo: uma radiografia da poli�zação do
Execu�vo Federal 112

Excede o número de vagas para a fase
de entrevistas (Item 7.5 do
Regulamento).

ID 30 xxx.903.803-xx

A meta 5.5 dos Obje�vos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a
Administração Pública brasileira: distribuição por gênero e faixa salarial dos cargos
comissionados (DAS e FCPE) do poder execu�vo federal, no período de 2010 a
2021.

80
Desclassificado.

Não obteve 70% da nota máxima (Item
7.3 do Regulamento).

ID 31 xxx.599.651-xx Impactando a autonomia fiscal dos municípios: a governança pública importa? 102
Desclassificado.

Não obteve 70% da nota máxima (Item
7.3 do Regulamento).

ID 32 xxx.969.799-xx Regulação e crescimento econômico: avaliação do impacto das agências
reguladoras federais nos fatores de produção 91,5

Desclassificado.

Não obteve 70% da nota máxima (Item
7.3 do Regulamento).

ID 33 xxx.375.137-xx Desempenho da Execução e Prestação de Contas de Organizações da Sociedade
Civil: uma análise de dados da Plataforma +Brasil 82

Desclassificado.

Não obteve 70% da nota máxima (Item
7.3 do Regulamento).

ID 34 xxx.500.369-xx Produção de indicadores sinté�cos do mercado de trabalho para os municípios
brasileiros entre 2015 e 2021

66,5 Desclassificado.
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Não obteve 70% da nota máxima (Item
7.3 do Regulamento).

Não obteve o mínimo de 50% dos
pontos da nota máxima total no grupo
"Mérito da proposta", conforme
definido no Anexo III.

ID 35 xxx.357.741-xx
U�lização de arvores de decisão baseada em modelos lineares generalizados
mistos para detecção de subgrupos de transferências voluntárias aos municípios
brasileiros

104,5
Desclassificado.

Não obteve 70% da nota máxima (Item
7.3 do Regulamento).

ID 36 xxx.623.528-xx Sustentabilidade ambiental e mobilidade elétrica urbana: considerações sobre
emissão de poluentes atmosféricos 69,5

Desclassificado.

Não obteve 70% da nota máxima (Item
7.3 do Regulamento).

Não obteve o mínimo de 50% dos
pontos da nota máxima total no grupo
"Mérito da proposta", conforme
definido no Anexo III;

Não obteve o mínimo de 50% da nota
máxima do critério "Adequação do
projeto à área temá�ca proposta",
conforme definido no Anexo III.

ID 37 xxx.226.687-xx O impacto da implementação de sistemas estruturantes na força de trabalho das
unidades de Gestão de Pessoas da Administração Pública Federal 84

Desclassificado.

Não obteve 70% da nota máxima (Item
7.3 do Regulamento).

ID 38 xxx.054.756-xx Mapa da efe�vidade socioeconômica dos instrumentos de transferência
voluntária. 109,5

Excede o número de vagas para a fase
de entrevistas (Item 7.5 do
Regulamento).

ID 39 xxx.732.836-xx

Do infoGOV a maior diversidade entre os formuladores de polí�cas públicas: o uso
de base de dados governamentais para a promoção da inclusão de pessoas com
deficiência e de minorias étnico-raciais entre os altos execu�vos do Governo
Federal.

107,5
Excede o número de vagas para a fase
de entrevistas (Item 7.5 do
Regulamento).

ID 41 xxx.652.645-xx Melhoria e controle de processo na gestão pública com blockchain 72 Desclassificado.

Não obteve 70% da nota máxima (Item
7.3 do Regulamento).
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Não obteve o mínimo de 50% dos
pontos da nota máxima total no grupo
"Mérito da proposta", conforme
definido no Anexo III;

Não obteve o mínimo de 50% da nota
máxima do critério "Adequação do
projeto à área temá�ca proposta",
conforme definido no Anexo III.

ID 42 xxx.961.784-xx Data Science Literacy Framework na Perspec�va das Competências Transversais:
Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoas no Execu�vo Federal 86

Desclassificado.

Não obteve 70% da nota máxima (Item
7.3 do Regulamento).

ID 45 xxx.915.177-xx Índice de Distribuição Espacial do Serviços Públicos Federais (IDESF) 50,5

Desclassificado.

Não obteve 70% da nota máxima (Item
7.3 do Regulamento).

Não obteve o mínimo de 50% dos
pontos da nota máxima total no grupo
"Mérito da proposta", conforme
definido no Anexo III;

Não obteve o mínimo de 50% da nota
máxima do critério "Adequação do
projeto à área temá�ca proposta",
conforme definido no Anexo III.

ID 46 xxx.285.335-xx Discricionariedade nos Recursos e na Contratação: uma análise causal da
contratação de servidores não efe�vos do setor público municipal 134,5

CONVOCADO PARA A FASE DE
ENTREVISTAS (Item 7.5 do
Regulamento).

ID 47 xxx.823.166-xx Projeto para acompanhamento e aprimoramento da gestão federal na área da
saúde: Criação do Índice de Eficiência no Gasto em Saúde (IEGS) 136

CONVOCADO PARA A FASE DE
ENTREVISTAS (Item 7.5 do
Regulamento).

ID 49 xxx.124.978-xx Efeitos da Reforma Trabalhista sobre a Dinâmica do Mercado de Trabalho
Brasileiro

82 Desclassificado.

Não obteve 70% da nota máxima (Item
7.3 do Regulamento).

Não obteve o mínimo de 50% da nota
máxima do critério "Adequação do
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projeto à área temá�ca proposta",
conforme definido no Anexo III.

ID 50 xxx.411.127-xx Formação Stricto Sensu dos Docentes dos Ins�tutos Federais: Indicadores, Perfis e
Previsão para os Próximos 10 Anos 115

CONVOCADO PARA A FASE DE
ENTREVISTAS (Item 7.5 do
Regulamento).

ID 51 xxx.048.597-xx Inves�gação das caracterís�cas de empreendedorismo, remuneração e filiação
par�dária no serviço público federal civil 66,5

Desclassificado.

Não obteve 70% da nota máxima (Item
7.3 do Regulamento).

Não obteve o mínimo de 50% dos
pontos da nota máxima total no grupo
"Mérito da proposta", conforme
definido no Anexo III.

ID 52 xxx.396.794-xx Gestão da Informação Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse
(SICONV): proposta de aprimoramento do fluxo informacional 74,5

Desclassificado.

Não obteve 70% da nota máxima (Item
7.3 do Regulamento).

ID 53 xxx.287.919-xx Gênero e Raça: (Des)Igualdades (De)Marcadas 61,5

Desclassificado.

Não obteve 70% da nota máxima (Item
7.3 do Regulamento).

Não obteve o mínimo de 50% dos
pontos da nota máxima total no grupo
"Mérito da proposta", conforme
definido no Anexo III.

ID 54 xxx.130.580-xx O efeito da pandemia do covid-19 na arrecadação do ICMS nas Unidades
Federa�vas no Brasil

59,5 Desclassificado.

Não obteve 70% da nota máxima (Item
7.3 do Regulamento).

Não obteve o mínimo de 50% dos
pontos da nota máxima total no grupo
"Mérito da proposta", conforme
definido no Anexo III.

Não obteve o mínimo de 50% da nota
máxima do critério "Adequação do
projeto à área temá�ca proposta" ,
conforme definido no Anexo III.
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ID 55 xxx.910.805-xx Iden�ficando perfis do servidorismo público para suportar decisões baseadas
dados 70

Desclassificado.

Não obteve 70% da nota máxima (Item
7.3 do Regulamento).

Não obteve o mínimo de 50% dos
pontos da nota máxima total no grupo
"Mérito da proposta", conforme
definido no Anexo III.

 

Conforme o Edital nº 141/2022 (SEI 0608844), 47 inscrições foram consideradas válidas e �veram seus projetos analisados. Cada projeto foi
analisado por dois membros da Comissão Julgadora, conforme definido no item 7.8 do Regulamento anexo ao Edital nº 110/2022 (SEI 0589466). Dos 47
projetos analisados, 28 foram desclassificados, 10 foram classificados para a fase das entrevistas e 9 alcançaram a pontuação mínima estabelecida em Edital,
porém não conseguiram se classificar dentro do limite das 10 vagas definidas para a fase das entrevistas.

As 10 entrevistas deverão ser realizadas por videoconferência entre os dias 24 e 27 de outubro de 2022, em horários a serem divulgados no
portal da Enap após finalizado o prazo para interposição de recursos quanto ao resultado da análise dos projetos. Os recursos deverão ser feitos,
exclusivamente, mediante o preenchimento de formulário eletrônico específico disponível no portal da Enap.

 

 

FLAVIA DE HOLANDA SCHMIDT

Diretora de Altos Estudos
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Documento assinado eletronicamente por Flávia de Holanda Schmidt, Diretor(a) de Altos Estudos, em 11/10/2022, às 14:59, conforme horário oficial de
Brasília e Resolução nº 9, de 04 de agosto de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.enap.gov.br/auten�cidade, informando o código verificador 0626005 e o código CRC
49FDF13D.

Referência: Processo nº 04600.002044/2022-80 SEI nº 0626005


