CHAMADA PÚBLICA ASTN nº 3
DO OBJETO:
Contratação de pesquisa com o objetivo de construir base de dados de despesa de pessoal do
Poder Executivo, visando atender ao Ponto 1 e Ponto 2.2 - Diretriz 4 do Projeto: Política
Econômica também é política.
DOS BENEFÍCIOS PARA OS ASSOCIADOS
O projeto visa cumprir objetivo estatutário da Associação, qual seja, produzir artigos ou estudos
que promovam o conhecimento em matéria fiscal. Além do mais, a Associação se fará presente
no debate político nacional, levando as ideias dos associados para a sociedade.
DA INSCRIÇÃO
As inscrições ocorrerão do dia 12 de abril ao dia 19 de abril pelo e-mail
astesouronacional@gmail.com, obedecendo uma ordem de preferência. A ordem será dada da
seguinte forma, da maior para a menor prioridade:
•
•
•
•
•

Servidores da Carreira que estejam em dia com suas obrigações associativas, exceto
Conselho Consultivo e Deliberativo e Diretoria Executiva da ASTN;
Todos os servidores do Tesouro Nacional;
Servidores do Conselho Consultivo e Deliberativo da ASTN;
Público em geral;
Servidores da Diretoria Executiva da ASTN.

DOS PRAZOS
O candidato deverá concluir a pesquisa em 20 dias, prorrogáveis por mais 20 dias em comum
acordo entre as partes.
DA SELEÇÃO
A Diretoria Executiva poderá realizar entrevistas e/ou solicitar Detalhamento da Execução da
Pesquisa para selecionar o candidato, respeitando a ordem de preferência descrita na seção “DA
INSCRIÇÃO”.
DA PESQUISA:
A base de dados deverá conter as seguintes informações sobre os servidores e as despesas de
pessoal do Poder Executivo Federal:
a) Despesa total com servidores ativos desagregada em remuneração principal (subsídio,
vencimentos e gratificações), verbas indenizatórias, cargos em Comissão e funções,
Jetons e demais despesas de pessoal, anual, desde 1995, ou quando estiver disponível;
b) Quantidade de servidores Ativos, com informação adicional de:
• % de Servidores com nível de especialização, mestrado ou doutorado.
• % de Servidores do sexo feminino;
c) Remuneração de início e final do cargo (informação não necessária para o agregado de
carreiras);

A base deve ser dividida da seguinte maneira:
•

•
•
•
•
•

Por Cargos (Carreiras do Ciclo de Gestão - Analista de Comércio Exterior, Auditor Federal
de Finanças e Controle, Analista de Planejamento e Orçamento, Especialista em Políticas
Públicas e Gestão Governamental, Técnico Federal de Finanças e Controle, Técnico de
Planejamento e Orçamento -, Banco Central, Diplomata, Receita Federal, AGU, Polícia
Federal)
Agregado (Carreiras agências reguladoras)
Agregado (carreiras de magistério Ensino Superior)
Agregado (carreiras médicas)
Agregado (Demais Cargos de Ensino Superior)
Agregado (Cargos de ensino médio)

Assim, a pesquisa evidenciará, por exemplo, o total da despesa com Auditores Federais de
Finanças e Controle - Ativos (Cargo do ciclo de gestão), nos anos de 1995 a 2017, com informação
desagregada do que foi recebido referente aos subsídios, referente às verbas indenizatórias
(auxílio saúde, transporte, alimentação), cargos em comissão e jetons. Além disso a pesquisa
evidenciará o total de servidores ativos neste cargo, com informações da participação por sexo.

DAS ENTREGAS
A pesquisa ensejará a entrega de:
i)
ii)
iii)

Base de dados manipulável em Excel.
Lista das referências utilizadas para a construção da base;
Justificativas para os casos em que não for possível apresentar os dados solicitados,
por exemplo ano, tipo de remuneração, entre outros;

DOS VALORES
A realização da pesquisa ensejará o recebimento de R$ 1.000,00, a serem pagos da seguinte
forma: R$ 300,00 de forma adiantada após a assinatura de contrato a ser firmado entre a ASTN
e o pesquisador; e R$ 700,00 após a entrega e aferição por parte da Diretoria Executiva, de todos
os itens descritos na seção “DAS ENTREGAS”.
Anexo – Esboço do conteúdo esperado:

