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Visualizar Pesquisa Eleitoral - RO-02258/2020
PORTO VELHO - RO

RO02258/2020
Data de registro:
27/06/2020
Data de início da pesquisa: 26/06/2020
Prefeito,
Cargo(s):
Vereador

Data de divulgação:
Data de término da pesquisa:

Eleições Municipais
2020
03/07/2020
29/06/2020

Entrevistados:

611

R$ 6.000,00

Estatístico responsável:

Augusto da Silva
Rocha

7655

Data limite para editar detalhes de
bairro/município:

04/07/2020

Número de identificação:

Valor:
Registro do estatístico no
CONRE:
Contratante é a própria
empresa?
Contratante(s):
Pagante(s) do
trabalho:

Eleição:

Sim

FRANCO & RODRIGUES COMUNICACAO SOCIAL E EMPREENDIMENTOS
LTDA
FRANCO & RODRIGUES COMUNICACAO SOCIAL E EMPREENDIMENTOS
LTDA

Metodologia de pesquisa:
A abordagem utilizada consiste na aplicação de uma amostragem aleatória representativa da população
residente no município, com 16 anos ou mais de idade. A amostra é selecionada em dois estágios, sendo que
no primeiro faz-se uma divisão da amostra proporcionalmente ao número de habitantes acima de 16 anos de
idade dentro de cada área geográfica intra-municipal. No segundo estágio, para cada área geográfica, os
respondentes são selecionados respeitando-se quotas proporcionais controladas por região geográfica, sexo
e faixa etária, de acordo com o perfil da população em estudo e obedecendo ao regime de quotas do TSE de
2020 .
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 Amostral segundo os itens exigidos por lei seguem descritos: Universo: Eleitorado do Município de
PORTO VELHO,com 16 anos ou mais. Amostragem - A pesquisa ira entrevistar 611 eleitores. Coeficiente
de confiança e margem de erro - A amostra a nível municipal tem uma margem de erro de 3.9% para um
intervalo e confiança de 95% As ponderações em relação a sexo, idade, grau de instrução e nível econômico
, estão descritas no questionário refletindo estatisticamente a proporção do eleitorado consultado. Dados
/Censo 2010/ TSE ESTATÍSTICA DO ELEITORADO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO- RO
Sexo:Masculino 48% Feminino 52% Faixa Etária: De 16 a 24 anos 16,7% ; De 25 a 34 anos 24,4% ; De 35
a 44 anos 22,3% ; De 45 a 59 anos 23,6% ; Mais de 60 anos 13% Grau de Instrução: Analfabeto/Lê e
escreve 7,6%; Ensino Fundamental Incompleto ou Completo 26,8%; Ensino Médio incompleto ou
Completo 45,3%; Ensino Superior Incompleto ou Completo 20,3% Renda: Até 01 Salário Mínimo
(R$1045,00): 15%; De 1 a 2 salários mínimos 19,4%; De 2 a 5 salários mínimos 35,5%; Acima de 5 salários
mínimos 30,1%
Sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de
campo:
O trabalho de coleta de dados é acompanhado in loco por supervisores de campo. Após os trabalhos de
campo os questionários são criticados, codificados e digitados. São selecionados aleatoriamente 20% (vinte
por cento) dos questionários para uma verificação posterior com ligações telefônicas para os números
indicados nos formulários, Em caso de dúvida, o formulário é descartado e o entrevistador chamado para
esclarecimentos.
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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, 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):
Zona nonte: nacional/s.sebastiao/seor industrial/ costa e silva. Zona Sul: caladinho/cidade nova/
cohab/conceicao e castanheiras. Centro: n.s. das gracas/ !arigolandia/ triangulo. Zona oeste: vila do daer.
Periferi : vila princesa/ estrada do japonez/ estrada da penal. Distritos: sao carlos/jaci e vila do abuna. regiao
leste :: marriana/ 4 se janeira/ u. Guimaraes/ alfaville / tancredo neves/ jd. Santana e n. Porto velho.
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