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O que se espera dos trabalhadores 

do conhecimento no planejamento, 

implementação e avaliação de 

políticas públicas? 
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Desafios para Cumprimento  

da Missão do IPT 
 Aumento da Idade Média do Corpo Técnico: na carreira de pesquisa, 

média de idade acima de 50 anos e carreira técnica acima de 52 anos 
/ perda de conhecimento e de competências nas áreas de atuação 
do IPT. 

 

 Ausência de Reposição de Quadros via Concursos: de 1999 a 2021 o 
quadro de profissionais encolheu 36% (desligamentos X reposições) - 
concursos realizados em 2002 / 2008 / 2010 / 2013 – em 2014 houve 
concurso mas sem autorização do GESP para contratação – após 
2015, não se obteve autorização para realização de novos concursos 
– Comprometimento na proposição de novas áreas tecnológicas. 



Desafios para Cumprimento  

da Missão do IPT 

 Ausência de Políticas para Retenção de Jovens Talentos : adoção 
de estratégias de motivação para permanência dos profissionais 
no IPT – Plano de Cargos e Salários, Bolsas de Incentivo à 
Inovação, Creche para as profissionais, Plano de Saúde (...)  - a 
formação de profissionais na área tecnológica implica 20 a 25 
anos de dedicação e experiência. 

 

 Manutenção e Atualização da Infraestrutura Laboratorial – 
cerca de 40 laboratórios desenvolvem pesquisas e prestação de 
serviços / investimento para atualização e manutenção. 

 



Desafios para Cumprimento  

da Missão do IPT 

Incremento da Dotação Orçamentária (recursos GESP) 

 



Desafios para Cumprimento  

da Missão do IPT 

Incremento da Dotação Orçamentária (recursos GESP) 



Investindo na Sociedade do 

Conhecimento 
 Reconhecimento da relevância da ciência, da tecnologia e da 

inovação (CTI) para o desenvolvimento econômico e social 
sustentável. 

 

 Importância da CTI como suporte para atingirmos os ODS da Agenda 
2030 da ONU. 

 

 Importância do Sistema Público de Ciência, Tecnologia e Inovação 
do Estado de São Paulo como um dos principais fornecedores de 
subsídios de cunho técnico-científico (já disponível) para a execução 
de políticas públicas mais eficientes, menos onerosas nas diferentes 
áreas de atuação do poder público. 

 



Investindo na Sociedade do 

Conhecimento 

 Governos + Empresas + Agências de Fomento + Instituições 
Públicas + Entidades Científicas precisam trabalhar em sintonia 
para formulação e melhoria de políticas e estratégias de 
execução de metas compactuadas em demandas complexas. 

  

 Importância desse Sistema para orientar a ação do Poder 
Executivo e do Legislativo na tomada de decisões. 

 



Propostas de Sinergia Sistema 

CTI e Parlamento Paulista 
 Estabelecimento de Termos de Cooperação Técnica entre o Legislativo e as 

Instituições do Sistema Público de CTI para fornecimento de subsídios de 
cunho técnico-científico para elaboração de Projetos de Lei de interesse dos 
(as) parlamentares. 

 Proposição de Grupos de Trabalho, envolvendo equipe do ILP, assessorias 
parlamentares e profissionais de CTI, para debate de temas complexos, 
qualificando, ainda mais, sua compreensão pelos (as) parlamentares.  

 Realização de eventos para explicitação e debate com os parlamentares e a 
sociedade dos resultados das reflexões dos Grupos de Trabalho. 

 Estabelecimento de um fórum para avaliação do PPA 2020-2023 e  
diagnósticos de demandas visando elaboração do PPA 2024-2027, visando 
transparência, maior participação e capilaridade das políticas públicas para o 
período. 


