
 
 

Perguntas frequentes 

 

Questão 1 – Pessoa física pode participar do edital de contratação? 

Não, esse edital é limitado a pessoas jurídicas. 

 

Questão 2 – Existe definição de limite financeiro? 

Não existe imposição de limites financeiros, cabe à instituição proponente apresentar a proposta 

que achar mais adequada à realização do estudo, sempre adequado aos custos do mercado local. 

 

Questão 3 – Existe impedimento de um dos pesquisadores comporem a equipe sem cumprir um 

dos requisitos? 

Não, cabe a instituições atender os requisitos sejam por trabalhos próprios ou via composição de 

equipe. 

 

Questão 4 - Os pesquisadores podem utilizar dados os dados levantados na pesquisa para outras 

pesquisas? 

Uma vez publicada a pesquisa seu conteúdo passa a estar disponível para o público, portanto não 

existe impedimento para utilização dos dados publicados, desde que citando o copyright, o 

contexto, o corte temporal,  a OIT e os autores materiais da mesma. Todavia dados brutos 

levantados para o estudo, precisam da autorização prévia do Escritório da OIT no Brasil para outros 

fins que não o da presente pesquisa. 

 

Questão 5 - Os pesquisadores envolvidos na pesquisa podem gerar papers derivados da mesma? 

Uma vez lançada a pesquisa seu conteúdo passa a estar disponível para o público, portanto não 

existe impedimento para que os pesquisadores façam papers derivados do resultado. Todavia a 

utilização de dados brutos levantados para o estudo, precisam da autorização do Escritório da OIT no 

Brasil, observados os critérios expostos na questão No 4. 

 

Questão 6 - Existe impeditivo da instituição proponente convidar para pesquisadores de outras 

instituições? 

A instituição proponente tem liberdade para montar a equipe que achar mais adequada a realização 

do estudo, desde que respeitada a legislação. 

 



 
 
Questão 7 -  O que significa o requisito “Possuir recursos materiais e financeiros suficientes para 

atender a todos os compromissos comerciais assumidos por meio do contrato a ser firmado com a 

OIT”? 

Significa que a instituição proponente deve possuir capacidade financeira para gerar e entregar os 

produtos contratados, uma vez que os pagamentos dos mesmos só serão feitos após entrega do 

produto pelo proponente, análise e aprovação do Escritório da OIT no Brasil. 

 

Questão 8 - Qual a metodologia que deverá ser utilizada no estudo? 

Não existe limitação quanto à metodologia que será utilizada, caberá a proponente pensar e 

informar a metodologia mais adequada ao estudo, ao prazo solicitado pela OIT e apresentar as 

justificativas e fundamentos de tal escolha. 


