CHAMADA PÚBLICA ASTN nº 5
DO OBJETO:
Contratação de pesquisa com o objetivo de construir base de dados de despesa de pessoal do
Poder Judiciário, visando atender o 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 artigo ou estudo
que promova o conhecimento em matéria fiscal. Além do mais, a Associação se fará presente
no debate político nacional, levando as ideias do associado para a sociedade.
DA INSCRIÇÃO
As inscrições foram prorrogadas até o dia 31 de maio de 2018.
As inscrições foram prorrogadas até o dia ocorrerão do dia 11 de maio ao dia 18 de maio 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 à critério da
Diretoria Executiva.
DA PESQUISA:
A base de dados deverá conter as seguintes informações sobre o Judiciário:
a) Remuneração Média por Cargo (dividido por remuneração principal, verbas
indenizatórias, Cargo em Comissão, Jetons e outras quando houver), anual, desde 1995,
ou quando estiver disponível;
b) Quantidade de servidores Ativos por Cargo;
a. % de Servidores com nível de mestrado ou doutorado,
b. % de Servidores mulher;
c) Remuneração de entrada e saída;
d) Idade Média por Cargo.
A base deve ser dividida da seguinte maneira:
•
•
•
•

Agregado (Juízes)
Agregado (Desembargadores)
Agregado (Demais Cargos de ensino Superior)
Agregado (Cargos de ensino médio)

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

Base de dados manipulável em Excel;
Lista de 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$ 700,00, 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$ 400,00 após a entrega de todos os itens descritos na seção “DAS
ENTREGAS”.
ANEXO – Esboço do conteúdo esperado:

