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Visualizar Pesquisa Eleitoral - PI-00434/2020

PICOS - PI

Número de
identificação: PI-00434/2020 Data de

registro: 17/09/2020

Cargo(s): Prefeito, Vereador Data de
divulgação: 23/09/2020

Empresa contratada/
Nome Fantasia:

CNPJ: 31367504000178 - I. M.
MENDONCA / INSTITUTO IDEALIZE Eleição:

Eleições
Municipais
2020

Entrevistados: 400 Data de início
da pesquisa: 15/09/2020

Data de término da
pesquisa: 16/09/2020 Estatístico

responsável:
Laércio de
Sousa Araújo

Registro do
estatístico no
CONRE:

9356 Valor: R$ 3.000,00

Contratante é a
própria empresa? Sim (Nota fiscal não exigida)

Contratante(s):  CNPJ: 31367504000178 - I. M. MENDONCA
Pagante(s) do trabalho:  CNPJ: 31367504000178 - I. M. MENDONCA

Metodologia de pesquisa:
Eleitores com 16 anos ou mais de idade com domicílio eleitoral no município de Picos ¿ PI, na zona urbana
e rural. Trata-se de uma pesquisa preferencialmente domiciliar e individual através de uma amostra não
aleatória por cota de sexo, faixa etária, nível de instrução e faixa de renda, de acordo com a Resolução
23.600/19 - TSE e dados do IBGE com referência no censo 2010 e estimativa da população 2020.

Plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução e nível econômico do entrevistado;
intervalo de confiança e margem de erro:
SEXO: MASCULINO (47,4%), FEMININO (52,6%); FAIXA ETÁRIA até 24 anos (15%), de 25 a 34 anos
(21,5%), de 35 a 44 anos (20,5%), de 45 a 59 anos (24,8%), 60 anos ou mais (18,2%); ESCOLARIDADE:
Analfabeto (6%), Lê e escreve (15%), 1º Grau inc/comp (29%), 2º Grau inc/comp (36%), 3º Grau inc/comp
(14%); RENDA Até 1 salário (73%), entre 1 e 2 salários (17%), entre 2 e 3 salários (8%), entre 3 e 4
salários (1,4%), Mais de 4 salários (0,6%). O objetivo de indicar a margem de erro é a influência que tem o
tamanho da amostra usada na precisão dos resultados, quando a amostra for probabilística. Para fins de
comparação com a amostra sugerida, a margem de erro seria de 4,9 (para mais ou menos), com nível de
confiança de 95%, nível de significância de 5%, com P = 0,5.

Sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de
campo:
Checagem pelo supervisor em pelo menos 20% dos questionários aplicados em campo ou por fone.
Questionários aplicados eletronicamente, por meio de tablets, com sistema próprio de pesquisa, formulação
e tabulação.
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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, 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):
Zona Urbana: Centro, Aerolândia, Belo Norte, Bairro Junco, Boa Vista, Bomba, C. da Várzea, Catavento,
COHAB, Conduru, DNER, Ipoeira, Matadouro, Morada do Sol, Pantanal, Papelão, Paraibinha, Parque de
Exposição, Pass. Das Pedras, Pedrinhas, Paroquial, Samambaia, São José. Zona Rural: Bocolor, Capitão de
Campos, Cajazeiras, Caraibas, Chapada do Mucambo, Coroatá, Curralinho I, Fátima do Piauí, Gameleira
dos Galdinos, Junco dos Monteiros, Lagoa Comprida, Lagoa dos Felix, Mirolândia, Tabatinga, Tanque,
Torrões, Taboleiro dos Pios.


