
 

 

EDITAL Nº 01/2022  
 
O deputado estadual Bruno Souza torna pública a seleção de participantes para a turma 
do #VocêFiscal 1/2022. 
 
1 - FINALIDADE 
 
Capacitar os cidadãos que queiram fiscalizar os atos e os gastos do poder público em 
seus municípios e regiões, para que, ao final do curso, o participante saia com condições 
de fiscalizar o poder público de maneira autônoma, independente e consciente.  
 
2 - OBJETIVOS 
 
O #VocêFiscal tem por objetivos: 
 
a) Promover a capacitação de interessados em fiscalizar o poder público, 
compartilhando conhecimentos teóricos e práticos sobre o tema e fornecendo as 
ferramentas necessárias para tal; 
 
b) Fomentar a participação popular na gestão pública, inserindo o cidadão como 
parte ativa no processo político e administrativo; 
 
c) Estimular a cultura da transparência e responsabilidade na gestão pública, 
evitando práticas ilícitas ou imorais e contribuindo para que o dinheiro dos tributos seja 
aplicado de maneira eficiente;  
  
 
3 - ETAPAS E DA CARGA HORÁRIA 
 
3.1 - O programa será dividido em 2 etapas: 
 

1) TEÓRICA – Nesta etapa, são ministradas aulas e palestras com especialistas, 
transmitindo o conhecimento técnico necessário ao exercício da fiscalização.  
 
As aulas e palestras são complementadas com materiais didáticos escritos, 
atividades de fixação e aprofundamento do conteúdo e discussões promovidas 
pelos professores e alunos sobre temas relacionados à fiscalização. 
 

2) PRÁTICA – Nesta etapa, os participantes irão aplicar os conhecimentos 
obtidos na etapa teórica, realizando ações de fiscalização em seus municípios 
e regiões, sob a supervisão e orientação dos professores.  
 
A supervisão das atividades de fiscalização será feita através de mentorias 
individuais com cada fiscal, oportunidade em que o aluno poderá tirar dúvidas 
e obter esclarecimentos.. 
 
Além das atividades individuais de fiscalização (realizadas pelo próprio aluno), 
poderão ser planejadas atividades de fiscalização conjuntas, que contarão 
com a presença do deputado Bruno Souza, um professor e outros alunos da 
mesma região. Nesse tipo de fiscalização, o deputado e o professor 
coordenarão as atividades e orientarão os fiscais em tempo real no local de 
fiscalização.  

 



 

 

3.2 – As aulas e palestras da etapa teórica serão virtuais, transmitidas ao vivo através 
do youtube.  
 
3.3 - O aluno poderá tirar dúvidas pelo chat do youtube durante a aula.  
 
3.4 - Caso alguma dúvida no chat não seja respondida ou surja após a aula, poderá a 
pergunta ser feita na aba “Fórum” da área do aluno do site vocefiscal.com. 
 
3.5 - Após o encerramento da transmissão, as aulas, palestras e materiais didáticos 
ficarão disponíveis na área do aluno do site vocefiscal.com, até o final do curso. 
 
3.6 - As atividades complementares e as discussões sobre os temas de fiscalização 
serão realizadas na área do aluno do site vocefiscal.com, na aba “Fórum”.  
 
3.7 - Qualquer aluno poderá iniciar e participar de uma discussão na área do aluno. Não 
serão aceitos comentários ofensivos. 
 
3.8 - A carga horária da etapa teórica será de aproximadamente 12 horas, observado o 
cronograma disposto no item 8 do edital. 
 
3.9 - As mentorias individuais serão feitas de forma virtual, a cada duas semanas, com 
até 30 minutos de duração, através da plataforma Google Meet, em data e horário 
previamente combinado entre o professor e o aluno, preferencialmente durante o 
período da tarde. 
 
3.10 - As atividades de fiscalização conjuntas dependerão da disponibilidade do 
deputado, professor e dos alunos. 
 
3.11 – As aulas e palestras serão exclusivas aos participantes do projeto. 
 
 
4 - REQUISITOS DE INSCRIÇÃO 
 
São requisitos para se inscrever no projeto: 
 

a) Ser maior de 18 anos; 
b) Residir em Santa Catarina; 
c) Preencher todos os campos do formulário de inscrição no site 

vocefiscal.com; 
d) Estar de acordo com todas os termos e condições estabelecidas no edital; 

 
5 - VAGAS 
 
5.1 - Etapa Teórica – Para a etapa teórica, as vagas serão ilimitadas, ou seja, todos os 
inscritos receberão a formação teórica; 
 
5.2 - Etapa Prática – Para a etapa prática serão selecionados somente 50 participantes 
dentre os inscritos, conforme os critérios de seleção do item 9 deste edital. 
 
6 - PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO 
 
6.1 - As inscrições devem ser realizadas por meio do formulário de inscrição no site 
vocefiscal.com 
 



 

 

6.2 - Ao preencher o formulário de inscrição, o aluno precisa inserir um e-mail e uma 
senha, que depois serão necessários para acessar a área do aluno. 
 
6.3 - Após preencher e enviar o formulário, o aluno receberá um email avisando que a 
inscrição foi aprovada. Somente será possível acessar a área do aluno após a 
aprovação da inscrição. 
 
6.4 - Somente serão aceitas as inscrições realizadas no período previsto no item 8.1 
deste edital. 
 
 
7 – COMUNICAÇÃO COM OS INSCRITOS 
 
A comunicação com os inscritos, o envio dos links das aulas, palestras, materiais 
complementares e demais informações será feita na área do aluno do site #VocêFiscal 
e no canal do #VoceFiscal no Telegram. 
 
8 - CRONOGRAMA 
 

ETAPAS Data e Horário 
1. Live de Lançamento e Abertura das Inscrições; 04/02, às 18h 

2. Encerramento das Inscrições; 11/02, às 18h 

3. Período de Realização da 1º Etapa (Teórica); 

3.1 - Palestra de Abertura 17/02, às 19h30 

3.2 - Aula 01 - Administração Pública e sua Organização; 24/02, às 19h30 

3.3 - Aula 02 - Agentes Públicos, Improbidade Administrativa e Crimes 

de Corrupção; 

03/03, às 19h30 

3.4 - Aula 03 - Licitação, Dispensa e Inexegibilidade; 10/03, às 19h30 

3.5 - Aula 04 - Contratos Administrativos 17/03, às 19h30 

3.6 - Aula 05 - Tópicos de Fiscalização de Obras 24/03, às 19h30 

3.7 - Aula 06 - Processo Legislativo 31/03, às 19h30 

3.8 - Aula 07 - Instrumentos de Fiscalização e Órgãos de Controle; 07/04, às 19h30 

3.9 - Avaliação Teórica Objetiva (início) 12/04, às 19h30 

3.10 - Avaliação Teórica Objetiva (final) 13/04, às 19h30 

3.11 - Palestra de Encerramento da Etapa Teórica e Anúncio dos 2 

Primeiros Vencedores 

14/04, às 19h30 

4. Visita à ALESC  20/04, dia inteiro 

5. Período de Realização da 2º Etapa (Prática) 

5.1 - Início das Dinâmicas de Fiscalização  28/04, às 19h30 

5.2 - Encerramento das Dinâmicas de Fiscalização 24/06, às 18h 

5.3 - Anúncio do Vencedor do Programa Você Fiscal 30/06, às 19h30 

6. Viagem à Brasília Até 27/07 

 



 

 

 
 
9 - SELEÇÃO PARA A ETAPA PRÁTICA 
 
9.1 - A seleção dos alunos que participarão da etapa prática será feita com base nos 
seguintes critérios: 
 

a) Presença nas aulas e palestras (cada evento vale 3 pontos); 
 

b) Nota na prova objetiva de 15 questões (cada questão vale 1 ponto, podendo 
somar 15 pontos); 
 

c) Realização das atividades propostas na área do aluno (cada atividade vale 1 
ponto) 
 

9.2 – Para computar a pontuação de presença, o participante deve acessar o link que 
será disponibilizado no chat do youtube e preencher o formulário de presença. O 
formulário só pode ser enviado durante a aula. 
 
9.3 – A prova a que se refere o item “b” será composta de 15 questões objetivas, de 
múltipla escolha, sobre os conteúdos abordados durante as aulas, palestras e sobre os 
materiais enviados no canal.  
 
9.4 – O link para realização da prova será disponibilizado no horário de início previsto 
no cronograma. A prova pode ser respondida até a data e horário limite previstos no 
cronograma (item 8). 
 
9.5 – Serão observadas as seguintes cotas regionais: 
 

a) Grande Florianópolis, Sul, Vale do Itajaí e Norte – no mínimo 25 vagas 
b) Planalto Serrano, Meio Oeste e Extremo Oeste – no mínimo 5 vagas 

 
 
10 - CERTIFICAÇÃO 
 
10.1 - O certificado de participação será digital e concedido aos participantes que 
tiverem mais de 70% de frequência nas aulas e palestras. 
10.2 - O certificado precisa ser solicitado pelo aluno que o desejar ao final da etapa 
teórica. 
 
 
11 - PREMIAÇÃO 
 
11.1 - Ao final de cada etapa, serão concedidas as seguintes premiações aos alunos 
que somarem mais pontos. 
 

a) TEÓRICA – 2 (dois) participantes receberão uma viagem à Florianópolis que 
inclui: visita à Assembléia Legislativa de Santa Catarina para acompanhar os 
trabalhos legislativos, visita ao Tribunal de Contas de Santa Catarina, almoço 
com o deputado Bruno Souza e Happy Hour ao final do dia.  
 

b) PRÁTICA – 1 (um) participante receberá uma viagem de 2 dias à Brasília que 
inclui: visita ao Congresso Nacional, visita ao Palácio do Itamaraty, visita aos 
demais pontos turísticos; 



 

 

 
11.1 – A seleção dos vencedores da etapa teórica será feita usando os critérios do item 
9 do edital 
 
11.2 - Caso o(s) vencedor(es) da etapa prática já residam em Florianópolis e região 
metropolitana, o prêmio incluirá somente as despesas de alimentação e translado até a 
ALESC e volta. 
 
11.3 – A seleção do vencedor da etapa prática será realizada com base na tabela “Ações 
e Pontuações”, que será divulgada no início da etapa prática. Cada ação de fiscalização 
do participante irá gerar uma pontuação respectiva, conforme prevê a tabela. Ao final 
da etapa, quem tiver a maior pontuação, ganha o prêmio. 
 
11.4 – As regras, termos e condições de pontuação da etapa prática serão informadas 
posteriormente aos selecionados. 
 
11.5 - As despesas com translado, hospedagem e alimentação estão incluídas no 
prêmio e serão custeadas com recursos próprios do deputado Bruno Souza. 
 
11.6 – A data da viagem à Brasília será definida posteriormente com o vencedor, 
observada a disponibilidade de agenda do deputado estadual Bruno Souza. 
 
11.7 – Em caso de empate para a definição dos vencedores de ambas as etapas, serão 
observados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem: 
 

a) Maior participação nas aulas e palestras; 
 

b) Maior pontuação na prova teórica objetiva; 
 

c) Maior nota na resposta do formulário “Por que você deseja participar do 
programa?”; 

 
d) Sorteio 

 
12 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1 - A participação no #VocêFiscal é gratuita. 
 
12.2 - A participação no #VocêFiscal é totalmente voluntária e não gera qualquer tipo 
de vínculo entre o participante e o deputado Bruno Souza, seu gabinete, a Assembleia 
Legislativa do Estado de Santa Catarina ou o partido NOVO. 
 
12.3 - O participante pode se retirar do projeto a qualquer momento, devendo apenas 
comunicar a saída à coordenação. 
 
12.4 - O participante é o único responsável por arcar com os custos que eventualmente 
venha a ter durante a participação nas etapas teórica e prática (ex: internet, 
equipamento, impressão de material, deslocamento para realizar uma fiscalização, 
alimentação, etc), com exceção dos custos da viagem de premiação. 
 
12.5 - É terminantemente proibido ao participante, durante qualquer atividade ou 
fiscalização, falar em nome do deputado Bruno Souza e mencionar ou dar a entender 
que faz parte da sua equipe de gabinete, da Assembléia Legislativa ou do partido 
NOVO. 



 

 

 
12.6 - O participante é o único responsável (penal, civil e administrativamente) pelos 
seus atos e pelos danos que eventualmente venha a causar a terceiros ou à 
Administração Pública em decorrência de fiscalização que realize ou qualquer outra 
atividade decorrente do #VocêFiscal 
 
12.7 - O participante que descumprir as regras estabelecidas neste edital poderá ter sua 
inscrição cancelada e ser excluído do projeto pela coordenação. 
 
12.8 - O participante concorda com o tratamento dos seus dados pessoais requeridos 
no formulário de inscrição, de acordo com as disposições da Lei Geral de Proteção de 
Dados - LGPD 
 
12.9 – Os termos do edital poderão ser retificados a qualquer tempo sempre que houver 
necessidade de adequação, hipótese em que o edital será republicado. 
 
12.10 – Os casos omissos serão resolvidos pelo deputado e coordenação, observadas 
as regras estabelecidas no presente edital. 
 
12.11 – Fica eleito o foro da comarca de Florianópolis/SC como o competente para 
dirimir as questões do presente edital e projeto, por mais privilegiado que outro o seja. 
 
Florianópolis/SC, 04 de fevereiro de 2022. 
 
 

Bruno Souza 
Deputado Estadual 

 
Fernando Mincato Daniel 

Coordenador 


