
NOTA TÉCNICA

Nota Técnica 815/2022/CGEV/DAE/ENAP
Nº SEI 0631691
Interessado: Coordenação-Geral de Avaliação e Organização de Evidências (CGEV)

Assunto: Seleção Janela Avaliação 2ª edição (tema Concursos e Seleções)
 
1. HISTÓRICO

 
No Termo de Referência Cooperação Internacional 3 ( 0613683) e no

documento de Chamamento Público para inscrição de interessados em participar da
2ª edição da Janela Avaliação, edição especial lançada pela Escola Nacional de
Administração Pública (Enap) em parceria com o Instituto República e a Flacso Brasil
(0631475), instituições públicas das três esferas de governo tiveram a oportunidade
de concorrer a uma Assessoria para  avaliar iniciativas relacionadas ao tema
“concursos e seleções”.

A instituição selecionada terá oportunidade de acessar, de forma
gratuita, o serviço de Assessoria para Avaliação ofertado pela Enap.

As inscrições foram abertas de 05 a 18 de outubro de 2022. As
propostas poderiam contemplar análises ex ante ou avaliações ex post e o
Chamamento Público previu a participação de quaisquer órgãos e entidades da
administração pública direta ou indireta.

As propostas foram avaliadas com base em critérios previamente
estabelecidos no edital de Chamamento Público e as equipes proponentes
foram chamadas para entrevistas, nas quais apresentaram suas propostas. 

A seguir, será descrita a evolução do processo seletivo, bem como o
resultado final da 2ª edição da Janela Avaliação.

 
2. ANÁLISE

 
Conforme estabelecido na Chamada Pública Flacso-Brasil nº 003/22, foi

aberto processo seletivo para que as instituições concorressem a uma Assessoria
visando avaliar alguma iniciativa relacionada ao tema “concursos e seleções”.

A Assessoria para Avaliação é uma metodologia desenvolvida pela Enap e
que consiste na condução de oficinas e reuniões virtuais por especialistas em
avaliação, visando orientar tecnicamente equipes de servidores formalmente
designadas pelo órgão ou entidade demandante para avaliar determinada política
pública. Nesse sentido, a organização demandante deve formar um time de técnicos
que deverão acompanhar o trabalho ao longo de toda sua execução. Juntos,
assessores e time do projeto percorrerão, por meio de plataforma virtual
colaborativa, todas as etapas de um processo avaliativo, orientado para a análise de
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questões reais. Nessa jornada, em que o protagonismo dos participantes é
fundamental, avaliação e aprendizado caminham juntos. 

Todo o trabalho desenvolvido está fundamentado teoricamente nos
Guias Práticos de Avaliação Ex ante e Ex post do governo federal, estudos práticos e
acadêmicos sobre Modelo Lógico, Teoria da Mudança, Gestão por Evidências, Solução
de Problemas e melhores práticas internacionais em avaliação de políticas públicas. 

Ao final do percurso, o time do projeto elabora um relatório final de
avaliação, que deve sintetizar as informações produzidas ao longo do processo de
treinamento e desenvolvimento.

 
Durante o período de inscrições, de 05 a 18 de outubro de 2022, foram

registradas 4 (quatro) candidaturas, através de formulário eletrônico no qual os
responsáveis apresentaram informações sobre a iniciativa e sua aderência à
chamada pública aberta.

 
As entrevistas com os responsáveis ocorreram virtualmente pela

plataforma Zoom, no dia 25/10/22, com as seguintes instituições/iniciativas e nos
seguintes horários:

I. Instituto de Planejamento de Fortaleza: criação de nova carreira e
modelagem do 1º concurso do IPLANFOR (09:30 às 10:00);

II. Comissão de Valores Mobiliários: modelagem de novo concurso
público da CVM (10:00 às 10:30);

III. Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão MG: frente Atração e
Seleção do programa Transforma Minas (10:30 às 11:00);

IV. Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão MG: Modelagem de
concursos públicos estaduais com aquisição de novo sistema de gestão (11:00 às
11:30).

 
Para condução do processo foi constituída Comissão de

Seleção, formada pelos membros abaixo listados: 
I. Raquel Gammardella Rizzi - Analista Técnica de Políticas Sociais (Enap)
II. Guilherme Mansur Dias - Assessor Técnico na Enap (Enap)
III. Otoniel Miranda Filho - Especialista em Políticas Públicas e Gestão

Governamental (Enap)
IV. Paula Frias (Instituto República).
 
As iniciativas e projetos apresentados foram avaliados com base nos

seguintes critérios:
a) pertinência da demanda e sua aderência à metodologia e abordagem

propostas;
b) maturidade e complexidade da política pública a ser avaliada;
c) Potencial de geração de valor para a sociedade;
d) compromisso da instituição proponente e seus dirigentes com o

processo avaliativo;
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e) Disponibilidade da equipe para participação em todo o processo
avaliativo.

 
Com base nesses critérios e nos elementos fornecidos tanto nos

Formulários quanto nas entrevistas realizadas, a Comissão de Seleção chegou à
seguinte ordem classificatória dos projetos apreciados:

1º lugar: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão MG: Modelagem
de concursos públicos estaduais com aquisição de novo sistema de gestão.

2º lugar: Instituto de Planejamento de Fortaleza: criação de nova carreira
e modelagem do 1º concurso do IPLANFOR.

3º lugar: Comissão de Valores Mobiliários: modelagem de novo concurso
público da CVM.

4º lugar: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão MG: frente
Atração e Seleção do programa Transforma Minas.

 
3. CONCLUSÃO

 
 Deste modo, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas

Gerais foi agraciada com uma Assessoria visando avaliar a implementação da
iniciativa de modelagem de concursos públicos estaduais com aquisição de novo
sistema de gestão.

 

4. ENCAMINHAMENTOS

 

Encaminha-se à Flacso para providências do resultado da Chamada
Pública.

 
 

GUILHERME MANSUR DIAS
Assessor Técnico - Enap

 
RAQUEL GAMMARDELLA RIZZI

Analista Técnico em Políticas Sociais - Enap
 

OTONIEL MIRANDA FILHO
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - Enap

 
PAULA FRIAS

Analista de Dados - Instituto República
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(Assinaturas eletrônicas)
 

Brasília, 25 de outubro de 2022
 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Mansur Dias, Analista
em Reforma e Desenvolvimento Agrário, em 25/10/2022, às 15:27,
conforme horário oficial de Brasília e Resolução nº 9, de 04 de agosto de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Raquel Gammardella Rizzi,
Analista Técnica de Políticas Sociais, em 25/10/2022, às 15:34, conforme
horário oficial de Brasília e Resolução nº 9, de 04 de agosto de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Otoniel Gomes de Miranda Filho,
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, em
25/10/2022, às 18:42, conforme horário oficial de Brasília e Resolução nº 9, de
04 de agosto de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.enap.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 0631691 e
o código CRC ADF3E4A4.

Referência: Processo nº 04600.002261/2022-70 SEI nº 0631691
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25/10/2022 18:25 E-mail de Fundação Escola Nacional de Administração Pública - NT - Janela 2a edição

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=c59e10ed9b&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar6255995169660683975&simpl=msg-a%3Ar9228… 1/1

Guilherme Mansur Dias <guilherme.mansur@enap.gov.br>

NT - Janela 2a edição 
2 mensagens

Guilherme Mansur Dias <guilherme.mansur@enap.gov.br> 25 de outubro de 2022 16:37
Para: Paula Frias <paula.frias@republica.org>

Boa tarde, Paula.
Segue para ciência a Nota Técnica  815/2022/CGEV/DAE/ENAP, que trata do resultado do processo sele�vo
para projetos no âmbito da 2a Janela Avaliação.
Atenciosamente, 

--  

Guilherme Mansur Dias

Diretoria de Altos Estudos - DAE

Escola Nacional de Administração Pública – Enap

Telefone: +55 61 98231 8893

NT - Resultado Janela 2ª edição.pdf 
58K

Paula Frias <paula.frias@republica.org> 25 de outubro de 2022 17:01
Para: Guilherme Mansur Dias <guilherme.mansur@enap.gov.br>

Boa tarde, Guilherme! 

Estou ciente da nota técnica e achei ótima!
Muito obrigada! 

Abraços,
Paula F. 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  

Paula Frias dos Santos
Analista de Dados | Republica.org
Mestre em Ciência Política pelo IESP - UERJ
+55 (21) 96711-7882
paula.frias@republica.org
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Anexos: I - Nota Técnica 815/2022/CGEV/DAE/ENAP.
II - E-mail de ciência da Analista de dados Paula Frias (Instituto República)
sobre a referida Nota Técnica. 

 

Ofício nº 1668/2022
De: CGEV/DAE/ENAP
À Senhora
FLAVIA SANTOS PORTO MARINS
Coordenação Administrativa
Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais - FLACSO BRASIL 
SAIS Área 2-A - s/n - 1º andar - sala 126
CEP: 70610-900 - Brasília - DF
 
Assunto: Resultado do processo seletivo - Chamada Pública Flacso Brasil
003/2022
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
04600.002261/2022-70.
  

Senhora Coordenadora,
  
1. Encaminho a Nota Técnica 815/2022/CGEV/DAE/ENAP, que trata da
seleção de projetos no escopo da Janela Avaliação 2ª edição, sobre o tema
Concursos e Seleções.
2. Nela, sinalizamos como se deu o processo seletivo e a iniciativa
selecionada. 
3. Pedimos a gentileza de divulgarem a iniciativa vencedora, qual
seja, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, com a
iniciativa sobre modelagem de concursos públicos estaduais com aquisição de novo
sistema de gestão.
  

  
Atenciosamente,
 

Guilherme Mansur Dias
Assessor Técnico

Coordenação Geral de Avaliação e Organização de Evidências - CGEV

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Mansur Dias, Analista
em Reforma e Desenvolvimento Agrário, em 25/10/2022, às 18:23,
conforme horário oficial de Brasília e Resolução nº 9, de 04 de agosto de 2015.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.enap.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 0631868 e
o código CRC 2C2BE84D.

ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SAIS - Área 2A, Brasília/DF, CEP 70610-900

Telefone: 55 61 2020 3000 e 55 61 2020 3021
www.enap.gov.br  - protocolo@enap.gov.br

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
04600.002261/2022-70 SEI nº 0631868
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