JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL / RN

AVISO

Em cumprimento ao que dispõe o art. 33º e seus §§ 1º e 2º da Lei nº 9.504/97, assim como o
art. 8º da Resolução TSE nº 23.453/2015, comunicamos, para ciência dos interessados, que a
empresa SIGMA-ALGEBRA SERVICOS DE PESQUISAS E SOLUCOES LTDA. / METODO
INTELIGENCIA CONSULTORIA E PESQUISA encaminhou à Justiça Eleitoral os dados
referentes à pesquisa eleitoral das eleições Eleições Municipais Suplementares 2016,
protocolizada sob o nº RN-01468/2016, contratada por RADIO BELEM FM LTDA / RADIO
BELEM FM e registrada no sistema de registro de pesquisas eleitorais em 28/01/2019.

Dados e informações registradas (conteúdos de responsabilidade de quem registra a pesquisa,
não aferidos pela Justiça Eleitoral no ato de registro):
• Empresa contratada • Eleição • Cargos • Abrangência (UF/Município) • Valor da pesquisa
• Estatístico Responsável • Registro do estatístico no CONRE • Nº de entrevistados • Plano amostral
• Datas de início e término • Metodologia de

• Nota Fiscal

• Sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho
• Questionário completo aplicado ou a ser aplicado em formato PDF
• Dados relativos aos municípios e bairros abrangidos pela pesquisa / área em que foi realizada a

Aviso gerado às 21:48:37 de 28/01/2019.

Resolução TSE nº 23.453/2015:
"Art. 7º Efetivado ou alterado o registro, será emitido recibo eletrônico que conterá:
I - resumo das informações; e
II - número de identificação da pesquisa."

A autenticidade deste aviso poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral na
Internet, no endereço http://www.tse.jus.br, por meio do código 3F9E.65EB.74F5.C5F0.
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Número de
identificação:

RN-01468/2016

Data de
registro:

28/01/2019

Cargo(s):

Prefeito

Data de
divulgação:

03/02/2019

Empresa
contratada/
Nome
Fantasia:

CNPJ: 20972537000120 - SIGMA-ALGEBRA SERVICOS DE
PESQUISAS E SOLUCOES LTDA. / METODO
INTELIGENCIA CONSULTORIA E PESQUISA

Eleição:

Eleições
Municipais
Suplementares
2016

Entrevistados:

320

Data de
início da
pesquisa:

28/01/2019

Data de
término da
pesquisa:

01/02/2019

Estatístico
responsável:

ALEX RAIA
SILVA

Registro do
estatístico no
CONRE:

9461

Valor:

R$ 3.500,00

Contratante é
a própria
empresa?

Não

Contratante(s):

CPF/CNPJ: 03758113000149 - RADIO BELEM FM LTDA / RADIO BELEM FM Origem do
Recurso: (Recursos próprios)

Pagante(s) do
trabalho:
Metodologia de pesquisa:
Trata-se de uma pesquisa quantitativa, por amostragem, realizada por meio de entrevistas pessoais ¿Face to Face¿ com a
aplicação de questionário estruturado junto a uma amostra representativa da população em estudo.
Plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução e nível econômico do entrevistado; intervalo de
confiança e margem de erro:
O plano de amostragem utilizado é de amostragem aleatória simples e por conglomerado, em três etapas. Na primeira etapa
os bairros são selecionados aleatoriamente, onde as entrevistas são realizadas por meio do método PPT (Probabilidade
Proporcional ao Tamanho), tomando a população como base para tal seleção. Na segunda etapa, realiza-se um sorteio
aleatório probabilístico dos setores censitários, onde as entrevistas são realizadas, pelo método PPT (Probabilidade
Proporcional ao Tamanho), tomando a população de 16 anos ou mais residentes nos setores com base para tal seleção. Na
sequência a escolha dos setores censitários (rua, domicílio/local pré-estabelecido e ponto amostral), os respondentes são
selecionados por meio de quotas amostrais proporcionais em função das variáveis significativas sexo e idade, sendo 48% do
eleitorado do sexo masculino, e 52% do sexo feminino, e sobre as idades, sendo 19% dos eleitores até 24 anos, 24% de 25
a 34 anos, 19% de 35 a 44 anos, 21% de 45 a 59 anos, e 17% com 60 ou mais anos. Em relação ao nível econômico do
entrevistado e grau de escolarização, foram estimados por dados do IBGE, com fator previsto de ponderação 1 (resultados
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obtidos em campo). Está prevista eventual ponderação para correção das variáveis sexo e idade, com base nos percentuais
anteriormente mencionados, caso ocorram diferenças superiores a 3 pontos percentuais entre o previsto na amostra e a
coleta de dados realizada. O nível de confiança estimado é de 95% e a margem de erro máxima estimada considerando um
modelo de amostragem aleatório simples, é de 5,4 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados
encontrados no total da amostra. FONTE DOS DADOS: Censo 2010 | PNAD 2016 | TSE 2018.
Sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo:
O sistema de controle interno ocorre a partir do início da etapa de campo, onde os entrevistadores, exclusivos da Método
Inteligência, são fiscalizados permanentemente por coordenadores de campo, e são realizadas a checagem de 20% da
amostra para atestar a realização das entrevistas e a fidedignidade dos dados apurados, garantindo assim o grau de precisão
dos estimadores em função dos parâmetros previamente estabelecidos.
Dados relativos aos municípios e bairros abrangidos pela pesquisa. Na ausência de delimitação do bairro, será identificada a
área em que foi realizada a pesquisa(conforme §6º. do art. 2º. da Resolução-TSE nº. 23.549/2017, Até o sétimo dia
seguinte ao registro da pesquisa, será ele complementado com os dados relativos aos bairros abrangidos; na ausência de
delimitação do bairro, será identificada a área em que foi realizada):
URBANA - 3º Milênio, Bela Vista, Centro, Nova Passa e Fica, Santa Luzia, São Pedro RURAL - Barra do Geraldo,
Cipoal, Fernando da Pista, Fernando do Meio, Fernando Inácio, Lagoa da Carnaúba, Lagoa do Venâncio, Lagoa Gravatá
Notas Fiscais
Nome do arquivo
nfs-e_1000020.pdf
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