AUDIÊNCIA PÚBLICA – OBJETIVO / FUNDAMENTO

Coleta de subsídios técnicos junto a
instituições interessadas em operacionalizar o
concurso público para o provimento de cargos
efetivos do Senado Federal, possibilitando o
aprimoramento das etapas de planejamento e
de coleta e análise de dados para a
elaboração do projeto básico que orientará a
escolha e a contratação da organizadora do
certame.
Fundamento legal: art. 32 da Lei nº 9.784/99, verbis: “Antes da tomada
de decisão, a juízo da autoridade, diante da relevância da questão,
poderá ser realizada audiência pública para debates sobre a matéria do
processo”.

AUDIÊNCIA PÚBLICA – RITO
-

Abertura dos trabalhos.
Apresentação da Comissão Examinadora, convidados e
autoridades presentes.
Exposição do objetivo da audiência e dos 11 blocos temáticos que
serão abordados.
A cada bloco, a mesa apresentará o tema, com as principais
indagações, e convidará cada uma das instituições representadas
para manifestação, de 2 a 5 minutos, a depender do teor do bloco.
Em seguida, a mesa poderá arguir do representante da instituição
algum esclarecimento adicional.
O uso da palavra por convidados será decidido pela mesa.
Senadores terão prioridade no uso da palavra.
Os demais presentes poderão formular questionamentos por
escrito, para que a mesa avalie a pertinência com o objetivo da
audiência e encaminhe os devidos esclarecimentos.
Encerramento.

AUDIÊNCIA PÚBLICA – 1º Bloco – Segurança
Ambiente de impressão de provas
-

Parque gráfico próprio / contratado.
Processo manual / automatizado.
Controle de acesso de pessoas.
Monitoramento por CFTV.

Inviolabilidade das provas e logística
-

Recursos tecnológicos empregados na produção e monitoramento
das etapas de elaboração, diagramação e correção das provas.
Checagem de plágio e ineditismo de questões.
Controle e segurança no transporte de malotes de provas.

Acesso aos locais de provas
-

Controle de acesso à edificação / salas de provas.
Monitoramento presencial ou por CFTV.

AUDIÊNCIA PÚBLICA – 1º Bloco - Segurança

Seleção e monitoramento dos fiscais de provas e avaliadores
-

Processo de seleção dos profissionais.
Profissionais portadores de deficiência (art. 93 da Lei nº 8.213/91).
Garantia de confidencialidade.
Verificação de situações de suspeição e impedimento.

Sistemas de detecção de fraudes
-

Recursos e tecnologias para detecção de fraudes.
Uso de algoritmos para análise de respostas.
Cruzamento de dados.

AUDIÊNCIA PÚBLICA – 2º Bloco – Locais de Provas

Seleção dos locais de provas
-

Critérios utilizados para escolha dos locais de provas.
Avaliação de questões de acessibilidade: barreiras arquitetônicas,
mobiliário adequado, banheiro adaptado, locais atendidos por
transporte público, disponibilidade de estacionamento com vagas
próximas ao local de prova.

AUDIÊNCIA PÚBLICA – 3º Bloco – Acessibilidade

-

Grau de aderência à Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência (Lei nº 13.146/2015).
Capacidade operacional para atendimento e emprego de pessoas
com deficiência.
Principais tecnologias assistivas ofertadas.
Seleção da equipe multiprofissional.

AUDIÊNCIA PÚBLICA – 4º Bloco – Realização de Provas

Análise comparativa – efetividade da seleção x custo logístico
- Provas objetiva e discursiva no mesmo turno.
- Provas objetiva e discursiva no mesmo dia, em turnos distintos.
- Provas objetiva e discursiva em dias sucessivos (final de semana).
- Restrição de datas ou dias da semana em razão de consciência
religiosa.
- Provas objetiva e discursiva em datas distintas.
- Viabilidade de realização de etapas conjuntas.
- Viabilidade de realização de etapas concomitantes para cargos
diversos.

AUDIÊNCIA PÚBLICA – 5º Bloco – Armazenamento

Armazenamento de provas e documentos
- Logística de armazenamento físico / digital.
- Temporalidade dos documentos armazenados em meio físico e
digital.
- Digitalização de documentos físicos e provas.
- Certificação dos arquivos e documentos em meio digital.
- Tecnologia de armazenagem do material digital.
- Destinação dos documentos físicos.
- Disponibilidade de consulta aos candidatos.
- Disponibilidade do material físico e digital para a Administração.

AUDIÊNCIA PÚBLICA – 6º Bloco – Transparência

- Banca de avaliadores designada para o concurso.
- Banco de questões – avaliadores aleatórios.
- Prévia identificação dos avaliadores para fins de controle e
verificação de situações de impedimento ou suspeição.
- Coerência nas avaliações discursivas e exames orais e práticos.
- Exames psicotécnicos – avaliadores psicólogos e credenciados pela
Policial Federal.
- Canais de atendimento aos candidatos.
- Relatórios de atividades e ocorrências.

AUDIÊNCIA PÚBLICA – 7º Bloco – Interferências Externas

- Principais aspectos ou pontos que são objeto de impugnações ou
judicialização.
- Prestação de informações e esclarecimentos em eventuais ações
judiciais ou questionamentos de órgãos de controle.
- Caso fortuito ou força maior a impedir a realização de etapas em
determinado local.

AUDIÊNCIA PÚBLICA – 8º Bloco – Atendimentos Especiais
Emergências Médicas
-

Procedimento para intercorrências médicas e tratamento ofertado.
Acionamento do sistema público de atendimento emergencial.
Disponibilidade de equipe médica nos locais de prova.
Disponibilidade de ambulâncias para transporte emergencial.

Candidatas Lactantes (Lei nº 13.872/19)
- Disponibilidade de espaço adequado para amamentação.
- Disponibilidade de fiscais exclusivamente para acompanhar a
candidata lactante.
- Contato da candidata com a pessoa acompanhante.
- Controle do tempo de amamentação e compensação com o horário
de prova.
- Remarcação de testes de aptidão física.
- Avaliação de saúde física e mental.

AUDIÊNCIA PÚBLICA – 9º Bloco – Inclusão Social
Cotas para candidatos com deficiência e autodeclarados negros
- Metodologia de convocação de candidatos que concorrem pelo
sistema de cotas raciais e de pessoas com deficiência.
- Cargos com apenas uma vaga e cadastro de reserva.
- Procedimento para escolha dos membros da Comissão de
Heteroidentificação.
- Processo de heteroidentificação: tecnologias empregadas e aspectos
procedimentais.
- Recursos interpostos em face das decisões da Comissão de
Heteroidentificação.

AUDIÊNCIA PÚBLICA – 10º Bloco – Fase Recursal

- Volume de recursos interpostos por candidatos na etapa da prova
objetiva.
- Volume de recursos interpostos nas provas discursivas, oral, prática e
de títulos.
- Aspectos recursais nas avaliações físicas, médicas e psicológicas.
- Recursos interpostos na etapa de investigação social de candidatos a
cargos na área policial.

AUDIÊNCIA PÚBLICA – 11º Bloco – Formação de Preços

- Metodologias mais comuns na formação de preços, tanto do valor da
contratação como do valor da taxa de inscrição.
- Custo dos serviços exclusivamente com a taxa de inscrição.
- Projeção de custos segundo faixas quantitativas do número de
inscritos.
- Custos variáveis a depender do número de participantes nas etapas
subsequentes à prova objetiva.
- Repasse à Administração atingido um número mínimo de inscritos
e/ou valor arrecadado.
- Outros aspectos de natureza financeira.

