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Visualizar Pesquisa Eleitoral - BA-06474/2020

JEREMOABO - BA

Número de
identificação: BA-06474/2020 Data de

registro: 07/11/2020

Cargo(s): Prefeito, Vereador Data de
divulgação: 13/11/2020

Empresa
contratada/
Nome
Fantasia:

CNPJ: 35728961000100 - INOR INSTITUTO DE
PESQUISAS DO NORDESTE LTDA / INOR
INSTITUTO DE PESQUISAS DO NORDESTE

Eleição:
Eleições
Municipais
2020

Entrevistados: 600
Data de
início da
pesquisa:

08/11/2020

Data de
término da
pesquisa:

10/11/2020 Estatístico
responsável:

DRIELLY
JULIANNE
RODRIGUES
SANTOS

Registro do
estatístico no
CONRE:

10591 Valor: R$ 3.800,00

Contratante é
a própria
empresa?

Sim (Nota fiscal não exigida)

Contratante(s):  CNPJ: 35728961000100 - INOR INSTITUTO DE PESQUISAS DO NORDESTE
LTDA

Pagante(s) do
trabalho:

 CNPJ: 35728961000100 - INOR INSTITUTO DE PESQUISAS DO NORDESTE
LTDA

Metodologia de pesquisa:
Esta pesquisa tem uma amostragem de 600 entrevistas de pesquisa, onde a aplicação de questionário
padronizado foi distribuída proporcionalmente entre todos os bairros e povoados da cidade de Jeremoabo- BA.
Para tal, foi utilizada a abordagem da Amostragem Aleatória Estratificada (AAE), por meio da qual obteve-se
estratos que correspondem à divisão de todos os bairros e povoados da cidade pesquisada; em cada grupo a
amostra é dividida proporcionalmente ao tamanho da população.

Plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução e nível econômico do entrevistado;
intervalo de confiança e margem de erro:
Esta pesquisa adota-se um nível de confiança de 95% e considera-se que as respostas observadas representam a
realidade com uma margem de erro de 3,96% para mais e 3,96% para menos. Para atender a proporção
estabelecida no plano amostral, em uma segunda fase da amostragem são definidas as cotas para estabelecer, de
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maneira proporcional ao número de eleitores fornecidos pelo TRE/BA, as proporções de entrevistados em
função das variáveis sexo e idade, tomando como referência a estatística do eleitorado da área em estudo em
setembro 2020, disponibilizada pelo Tribunal Superior Eleitoral/TSE e Tribunal Regional Eleitoral da
BAHIA/TRE/BA e pelo IBGE obedecendo a seguinte distribuição: Sexo/nível de instrução: ANALFABETO
(M 6,53% e F 6,77%),ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO (M 1,69% e F 1,75%) ,ENSINO
FUNDAMENTAL INCOMPLETO (M 12,20% e F 12,63%), ENSINO MÉDIO COMPLETO (M 7,71% e F
7,99%), ENSINO MÉDIO INCOMPLETO (M 5,73% e F 5,94%), Lê E ESCREVE (M 12,14% e F 12,60%),
SUPERIOR COMPLETO (M 1,96% e F 2,04%), SUPERIOR INCOMPLETO (M 1,14% e F 1,18%).
Masculino 49,10% Feminino 50,90%. Sexo/Idade: entre16 a 24 anos (M 8,24% a F 8,19%), entre 25 a 34 anos
(M 10,49% e F 10,90%), entre 35 a 44 anos (M 9,38% a F 9,31%), entre 45 a 59 anos (M 11,27% e F 11,52%),
60 anos ou mais de idade (M 9,72% e F 10,98%). Sexo/Renda 0 até 1 salários (M 25,17% e F 26,09%), acima
de 1 a 3 salários (M 6,11% e F 6,34%), acima de 3 a 5 salários (M 0,54% e F 0,57%) , acima de 5 a 10 salários (
M 0,47% e F 0,49%) , Acima de 10 Salários (M 0,06% e F 0,06%), Sem rendimento (M 16,75% e F 17,35).
Fonte de dados: TSE, IBGE

Sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo:
Para coletar as informações são elaborados questionários e aplicados aos cidadãos Jeremoabense, em datas e
horários previamente estabelecidos, de maneira aleatória e supervisionada por um entrevistador. A equipe de
aplicação dos questionários é composta por entrevistadores e supervisores. Todos os pesquisadores receberam
orientações prévias de como proceder na abordagem e aplicação do questionário ao entrevistado, respeitado o
critério de aleatoriedade.

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 §7º. do art. 2º. da Resolução-TSE nº. 23.600/2019,
A partir do dia em que a pesquisa puder ser divulgada e até o dia seguinte, o registro deverá ser
complementado, sob pena de ser a pesquisa considerada não registrada; na ausência de delimitação do bairro,
será identificada a área em que foi realizada):
Distribuição territorial: A amostra foi distribuída nos bairros da sede e povoados da zona rural de Jeremoabo-
BA.


