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PERGUNTAS FREQUENTES
O que é o Prêmio Essencial?
O I Prêmio Essencial de Controle Social – PECS da Controladoria-Geral do Distrito Federal – CGDF surgiu com o intuito de
estimular estudantes universitários a reﬂetirem sobre o que seria indispensável, o necessário para o desenvolvimento do controle
social na nossa sociedade. Após essa reﬂexão os estudantes devem elaborar um projeto, tendo como base alguma política
pública, nas áreas de educação, saúde, transporte, ou quaisquer outra de interesse do participante. Mas que tenha como foco o
fortalecimento do controle social, tornando a sociedade mais participativa e seja voltado para a construção de uma política pública
de qualidade.

Até quando irão as inscrições?
Até às 23 horas e 59 minutos do dia 24 de outubro de 2021, horaŕ io de Brasiĺ ia.

Posso me inscrever e entregar o projeto no mesmo dia?
Sim. Assim que sua inscrição for deferida pela coordenação, você poderá entregar o seu projeto. Mas não se esqueça, deixar para
o último dia não é a melhor opção!

Posso concorrer individualmente e em equipe?
Sim. Desde que sejam apresentados projetos diferentes, individualmente e pela equipe.

Que tipo de informações preciso declarar no formulário de inscrições para que a inscrição no prêmio
seja feita corretamente?
Para realizar a inscrição no Prêmio Essencial, é preciso, para além de informações de cadastro, como dados de contato e CPF da
pessoa responsável, informações sobre a instituição de ensino, como curso e semestre.

Em caso de indeferimento da inscrição, é possível atualizar informações de modo que a inscrição
possa ser reconsiderada?
Apos
́ o envio do formulaŕ io de inscrição preenchido por meio da plataforma disponível no site do Prêmio, nao
̃ será possível
modiﬁcar as informaçoe
̃ s fornecidas.

Quem fará a avaliação e deﬁnirá os ganhadores do prêmio?
A Comissão Julgadora, composta por até 5 (cinco) integrantes, sendo, pelo menos 1 (um) integrante da Coordenação de
Transparência e Governo Aberto da Controladoria-Geral do Distrito Federal, 1 (um) integrante da Coordenação de Inovação e
Controle Social da Controladoria-Geral do Distrito Federal e 1 (um) integrante do Conselho de Transparência e Controle Social do
Distrito Federal, será responsável pela avaliação dos projetos.

O curso é uma etapa obrigatória para que o projeto seja entregue?
Não. Porém, o curso te ajudará na elaboração do projeto, também auxiliará na composição da pontuação, além de garantir um
certiﬁcado de realização do curso emitido pela Controladoria-Geral do Distrito Federal.

Tenho colegas universitários que estudam em instituição de ensino diferente da minha, podemos
formar uma equipe?
Sim. O requisito é ser estudante universitário em instituição de ensino superior do Distrito Federal. Sua equipe pode ser composta
por integrantes de universidades diferentes.

Quando será divulgado o resultado com os vencedores?
O resultado ﬁnal do Prêmio Essencial será divulgado no dia 05/11/2021.

Tenho restrições na minha documentação exigida na entrega dos prêmios aos vencedores, posso
receber o prêmio se meu projeto for selecionado?
Não. Para o recebimento do prêmio é preciso que você apresente toda a documentação exigida pelo edital e não tenha qualquer
tipo de restrição no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, disponível em www.portaltransparencia.gov.br. Segue
relação da documentação que os responsáveis pelos projetos selecionados devem apresentar:
a) cópia do documento de identidade e CPF;
b) endereço com CEP;
c) telefone para contato;
d) dados bancários para recebimento do crédito, sendo possível apenas conta corrente ou conta poupança de titularidade do
premiado;
e) certidão Negativa de Débitos junto ao GDF;
f) certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
g) certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

Ganho certiﬁcado por participar do I Prêmio Essencial de Controle Social?
Não. Somente receberão certiﬁcados os estudantes que realizarem o curso (etapa optativa) sobre controle social e os
responsáveis pelos projetos vencedores.
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