


Pandemia Coronavírus (Covid19) 
Situação de emergência na cidade 

de São Paulo
 Decreto 59.283 de 16 de março de 

2020



Inscrições?
28/03 a 26/04



Qual é o objetivo do edital do Programa 
Agentes de Governo Aberto?

Engajar a sociedade civil na agenda de Governo Aberto, por 
meio da contratação de Agentes Formadores e a oferta de 
formações gratuitas, de modo a descentralizar conceitos, 
ferramentas e práticas de Governo Aberto capacitando os 
munícipes participarem ativamente da vida pública junto ao 
governo nas 3 esferas (municipal, estadual e federal).



Atribuições dos Agentes:
● Realizar 40h de atividades formativas com aplicação de 

metodologias ativas + 20h de planejamento
● Formato 1: 1 oficina de módulo único de 2h30 ou
● Formato 2: 1 oficina de módulo único de 3h20
● Promover, articular e divulgar as oficinas
● As oficinas devem contemplar diversas regiões da cidade
● As ações deverão ser desenvolvidas visando a inclusão
● Produzir e disponibilizar as apresentações e materiais da oficina
● Certificar o público ao final de cada oficina
● Participar de todos os Encontros Formativos



Categorias do edital:

1 - Transparência, dados abertos e acesso à informação
2 - Participação social e colaboração
3 - Inovação, tecnologia aberta e inclusão digital
4 - Comunicação e mídias alternativas e colaborativas
5 - Controle Social e combate à corrupção
6 - Processos legislativos e relações governamentais



Quantidade de bolsas?

32



Duração do Programa?

4 meses*



Carga horária a ser realizada?

Cada agente cumprirá 60h (40h de 
oficinas + 20h de planejamento)



Valores da bolsa?

Até R$ 6 mil reais bruto durante o período do 
Programa (Proporcional às horas de oficinas 

realizadas)

Banco para recebimento da bolsa?
Banco do Brasil (Conta corrente)



Tributos?

11% do INSS

Se passar de R$ 1.904,00 no mês há incidência de IR



Quem pode participar?

● Maiores de 18 anos
● Que comprovem residência, vínculo de estudo ou 

trabalho na cidade de São Paulo
● Com conhecimento na temática há 1 ano
● Com disponibilidade de horário para oferecer as 

oficinas e comparecer os Encontros Formativos



Quem não pode participar?

● Funcionários públicos da administração direta e 
indireta

● Parentes de até 2 graus, cônjuge e companheiro de 
membros da Comissão de Seleção, da CGM e da SGM.

● Estudantes que possuam contrato de estágio em 
vigência nas secretarias que compõem a Comissão de 
Seleção



Comissão de Seleção?

● Secretaria de Governo Municipal
● Controladoria Geral do Município
● Secretaria Municipal de Educação
● Secretaria Especial de Relações Sociais
● Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia
● Secretaria Municipal de Gestão
● Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano



Documentos necessários para inscrição?

● Documento de identificação - RG ou CNH
● Comprovante de vínculo com a cidade de São Paulo 

(residência,estudo ou trabalho)
● Projeto de Atividade (Anexo I) contendo no máximo 5 

páginas e respeitado o dever do anonimato.



LEMBRETE

● Serão desclassificados os candidatos que não 
apresentarem os documentos solicitados

● Cada agente pode realizar no máximo 1 inscrição de 
projeto por categoria

● É vedado o plágio
● Serão eliminados os projetos executados em edições 

anteriores



Inscrições?

Portal 156
https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/

*somente inscrições online

https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/servicos/informacao?servico=3628

https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/






DICA

Uma forma mais rápida é buscar por Agentes de Governo 
Aberto inscrever projetos no campo de pesquisa na página 

inicial.



Abrirá uma página com todas as instruções e o 
link para acessar o edital completo

 

Leia com atenção 
 

Clique embaixo no botão Continuar



Abrirá o formulário para inscrição no Programa - 
será necessário preencher todos os dados.

O Projeto de Atividade (Anexo I) está disponível 
para download.

Os arquivos deverão está em formato PDF ao fazer 
o upload na Plataforma.

Não deixe para última hora!











Seu projeto será enviado diretamente para a administração do 
Programa Agentes de Governo Aberto e um número de 
protocolo para acompanhar a sua solicitação no Portal SP 156 
será exibido na tela. 

Com este número conseguirá acompanhar o status. O e-mail e 
telefone constantes no cadastro serão utilizados para o envio 
de mensagens sobre as etapas de seleção do Edital



Seleção 1ª Etapa?
● Adequação do conteúdo do projeto à temática de Governo Aberto 

(Eliminatório) 

● Interesse público do projeto (0 a 3 pontos)

● Viabilidade do projeto e a adequação dos métodos de trabalho (0 a 3 

pontos)

● Uso de metodologia ativa (0 a 2 pontos)

● Inovação e fomento ao respeito à diversidade, proteção e conquistas de 

direitos de grupos minoritários (0 a 2 pontos)



Seleção 2ª Etapa?

● Conhecimento e capacitação do candidato (0 a 2 pontos)
● Apresentação do projeto (0 a 3 pontos)
● Metodologia ativa (0 a 3 pontos)
● Desenvolvimento da apresentação (0 a 2 pontos)



Término da edição 2020?

Dia 13/12/2020



Contato:
agentegovernoaberto@prefeitura.sp.gov.br

Site:
www.prefeitura.sp.gov.br/agentesdegovernoaberto

mailto:agentegovernoaberto@prefeitura.sp.gov.br
http://www.prefeitura.sp.gov.br/agentesdegovernoaberto

