
    

Resultado Provisório –  

                                  Etapa de Votação 
 

 

Análise 

 

A Comissão Organizadora do processo seletivo do Grupo de Trabalho de 

assessoramento do Grupo Executivo do Comitê Interministerial Governo Aberto (GE-

CIGA), nos termos do Edital nº1/2015, apresenta as seguintes considerações acerca da 

etapa de votação: 

 

- As entidades habilitadas poderiam votar no período compreendido entre os dias 

30/10/2015 e 06/11/2015. Essa data foi amplamente divulgada no endereço eletrônico 

governoaberto.cgu.gov.br e mediante envio de correio eletrônico aos representantes 

indicados no formulário de inscrição.  

 

- O processo de votação foi realizado por meio de formulário eletrônico que continha 

uma lista das entidades candidatas ao certame para três distintas categorias: Entidades 

da Sociedade Civil, Entidades do Segmento Acadêmico e Entidades Representativas 

dos Trabalhadores. Destaca-se que o código verificador necessário para a votação foi 

encaminhado ao correio eletrônico de cada representante das entidades habilitadas. Da 

mesma forma, os links do formulário de votação foram enviados aos representantes, 

assim como foram disponibilizados no site governoaberto.cgu.gov.br . 

 

- Quanto à participação da categoria de entidades da sociedade civil, das 30 

habilitadas para votar, 26 indicaram o voto. Quanto à participação das categorias de 

entidades do segmento acadêmico e entidades representativas dos trabalhadores, todas 

as habilitadas votaram. 

 

- Na apuração dos votos no sistema, ocorreram as seguintes situações: 

 

o Votos duplicados: algumas entidades cadastraram o voto no sistema mais de 

uma vez. Nesses casos, decidiu-se por considerar apenas o último voto 

registrado, conforme e-mail enviado a todos os representantes das entidades 

informando a decisão. 

o Votos em mais de uma categoria: algumas entidades votaram em categorias 

nas quais não estavam inscritas. Dessa forma, de acordo com o estabelecido 

no item 4.3 do Edital nº1/2015, os votos exercidos em categoria diversa da 

qual a entidade estava habilitada foram anulados. 

o Empate na votação: a categoria de Entidades Representativas dos 

Trabalhadores apresentou empate na votação, com cada entidade recebendo 

um voto. O item 4.6 do Edital nº1/2015 prevê que, em caso de empate, deve-se 

comprovar qual entidade possui maior tempo de atividade no Brasil na data de 



publicação do Edital. Dessa forma, analisou-se a data de abertura do CNPJ das 

entidades empatadas para verificar qual integraria o Grupo de Trabalho de 

assessoramento do Grupo Executivo do Comitê Interministerial Governo 

Aberto (GE-CIGA). A partir do critério adotado, o Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação de Pernambuco (SINTEPE) apresentou maior 

tempo de atividade no país, razão pela qual foi declarado vencedor na etapa de 

votação. 

 

Resultado 

 

A Comissão Organizadora torna público o resultado provisório da etapa de votação 

para selecionar o Grupo de Trabalho de assessoramento do Grupo Executivo do 

Comitê Interministerial Governo Aberto (GE-CIGA). Segue a lista das entidades 

eleitas por categoria: 

 

 Entidades da Sociedade Civil: 

 

o Observatório Social de Brasília - Observatório Social do Brasil 

o Instituto de Estudos Socioeconômicos – Inesc 

o Rede pela Transparência e Participação Social - Retps 

o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola - Imaflora 

o Open Knowledge Foundation Brasil 

 

 Entidade do Segmento Acadêmico: 

 

o Colaboratório de Desenvolvimento e Participação- COLAB/USP 

 

 Entidade Representativa dos Trabalhadores: 

 

o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco - SINTEPE  

 

Após a divulgação do resultado provisório da etapa de votação, o Edital nº1/2015 

determina, em seu item 4.9, que cabe recurso no prazo de 3 (três) dias úteis. Dessa 

forma, os recursos deverão ser enviados ao e-mail  gt.ogp@cgu.gov.br ou 

ogp@cgu.gov.br. O prazo de envio encerra dia 12/11/2015. 

 

 

Brasília, 09 de novembro de 2015 
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