CHAMADA PÚBLICA ASTN nº 4
DO OBJETO:
Contratação de pesquisa com o objetivo de construir base de dados de algumas carreiras do
Executivo Federal, Legislativo e Judiciário para alimentar aplicativo de acompanhamento dos
rendimentos destas carreiras no site da associação.
DOS BENEFÍCIOS PARA OS ASSOCIADOS
O projeto visa dar aos associados um mecanismo ágil e fácil de acompanhar a remuneração
média de carreiras semelhantes ao AFFC, contemplando dados de salários e de pagamento de
bônus e honorários de sucumbência.
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 o Executivo Federal:
•
•
•

As carreiras do Executivo serão: (AGU, ARFB, EPGG, APO, Analista do Banco Central,
Delegado de Polícia Federal);
As carreiras do Legislativo serão (Consultor legislativo do Congresso Nacional);
As carreiras do Judiciário serão a de juízes;

a) Construir rotina em R que atualiza a Remuneração Total do último mês disponível
(remuneração básica, verbas indenizatórias, jetons, honorários de Sucumbência, bônus
de eficiência da Receita Federal, Cargo em Comissão);
b) Construir aplicativo em Shiny.

DAS ENTREGAS
A pesquisa ensejará a entrega de:
i)

Rotina em R que atualize as bases acima, com saída em Shiny.

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 de todos os itens descritos na seção “DAS
ENTREGAS”.

