
CONVOCATÓRIA

DE AVALIAÇÃO

EXECUTIVA

Oportunidade de assessoria em 

avaliação para o setor público

da África Lusófona e do Brasil

Inscrições até

12/11/2021

APOIO REALIZAÇÃO



A Convocatória de 
Avaliação Executiva 
proporcionará assessoria 
gratuita a governos 
interessados em realizar 
avaliações executivas

O serviços serão prestados por meio de 
curso online e atividades de 
mentoria/assessoria com três governos 
selecionados. O projeto visa incentivar o 
uso da avaliação executiva na África 
Lusófona e no Brasil e promover iniciativas 
de avaliação associadas à Agenda 2030.



O que é avaliação executiva?

• A avaliação executiva é uma forma rápida de obter 

informações para adaptar políticas e programas 

públicos a diferentes necessidades e desafios 

(como a pandemia de Covid-19, por exemplo);

• O formato da avaliação executiva depende das 

necessidades e objetivos do gestor, das 

capacidades institucionais e das informações e 

recursos disponíveis;

• Esse tipo de avaliação também permite identificar 

lacunas de informação para avaliações futuras.



Por que participar da Convocatória?

• A equipe do FGV EESP Clear irá fornecer curso e oficinas 

gratuitas para técnicos e funcionários dos órgãos públicos 

selecionados, propiciando oportunidade única de 

construção de capacidades de avaliação;

• O FGV EESP Clear também fornecerá assessoria técnica 

individualizada em avaliação executiva para políticas 

públicas selecionadas;

• A participação também vai contribuir para a formação e 

fortalecimento de redes de profissionais e instituições 

envolvidas com monitoramento e avaliação de políticas 

públicas.



Quem pode participar?

• Órgãos e entidades da administração pública (nacional 

ou subnacional) de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-

Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, 

responsáveis por políticas públicas em curso 

implementadas há pelo menos 1 ano;

• As inscrições devem ser referentes a políticas públicas. 

Um mesmo órgão pode realizar várias inscrições, cada 

uma sobre uma política diferente;

• As políticas devem ter relação com a Agenda 2030 e 

os ODS.



Como participar da Convocatória?

1. O primeiro passo é preencher o formulário de 

inscrição até 12/11/2021 

(https://forms.gle/Duf1DQUJkHUFHMM3A);

2. Os selecionados na primeira etapa poderão participar 

do curso online sobre avaliação executiva. Após o 

curso, poderão enviar um plano de avaliação, com 

informações relevantes sobre a política pública;

3. Os três planos de avaliação melhor classificados 

receberão assessoria técnica individualizada da 

equipe do FGV EESP Clear.

https://forms.gle/Duf1DQUJkHUFHMM3A


Atenção ao cronograma!



Mais informações

Leia a Convocatória na íntegra e acesse o formulário de inscrição na 1ª etapa: 
http://fgvclear.org/pt/convocatoria/

clear.fgv@fgv.br


