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ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA

EDITAL CNE Nº 01/2007   
UNESCO – PROJETO.914BRA1119 – CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO-CNE/MEC, 
SELECIONA  CONSULTOR(A)   NA  MODALIDADE  PRODUTO,  COM  OS  SEGUINTES 
PERFIS:

Cargo - Especialista em Educação – Código 01/2007

Qualificação –  Experiência  comprovada  de  pelo  menos  5  (cinco)  anos   em  Ensino  e/ou 
Pesquisa na Educação Superior. Comprovada produção técnica e acadêmica em Avaliação da 
Educação Superior e/ou Políticas Públicas da Educação Superior. 
Formação Acadêmica –Mestrado em Educação.
Atribuições  -  Elaboração  de  estudos  para  subsidiar  a  meta-avaliação  dos  processos  e 
instrumentos de Avaliação da Educação Superior, instituídos pela Lei do SINAES nº 10.861 de 
14 de abril de 2004.
Produtos Esperados – (a) Documento Técnico contendo a análise dos relatórios de auto-
avaliação entregues pelas Instituições de Educação Superior e a elaboração de  apontamentos 
sobre a necessidade ou não de revisão do roteiro de auto-avaliação institucional. (b) 
Documento Técnico contendo a análise das diretrizes e do instrumento de avaliação externa 
das Instituições de Educação Superior realizada a partir do registro dos avaliadores e das IES, 
a descrição da operacionalização dos processos e a elaboração de apontamentos sobre a 
necessidade ou não de revisão destas diretrizes e instrumento, com a respectiva proposta de 
alteração. (c) Documento Técnico contendo a análise do resultado das ações empreendidas 
pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES junto aos Conselhos 
Estaduais de Educação/CEEs,   objetivando a adesão  dos mesmos ao  Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior – SINAES,  identificando os fatores  que constituem 
motivação ou dificuldades neste  processo. 

A - Remuneração a ser definida com base na formação acadêmica e experiência profissional.
B - Modalidade de contrato: PRODUTO.
C - Forma de pagamento: mediante apresentação de produtos.
D - Duração do contrato :  Até maio de 2007.

Só será analisado o currículo que contiver:
-  Dados pessoais: nome, RG, CPF, endereço completo e e-mail  (se houver),  telefone para 
contato;
- Formação acadêmica: curso, instituição, início e término e certificado;
- Especialização (lato e stricto sensu): curso, instituição, carga horária;
- Experiência profissional; 

- Títulos publicados.
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Interessados deverão enviar currículo para o Conselho Nacional de Educação – Gerência 
do  Projeto CNE/UNESCO,  Av.  L2 Sul,  Quadra 607,  Lote  50,  1º  Andar,  Sala  117,  CEP 
70200-670, indicando número do edital e o código do perfil preferido, até dia 09 de março 
de 2007 (comprovado pela data de postagem do envelope). O processo seletivo se dará 
em  Brasília  e  os  eventuais  custos  de  transporte,  hospedagem  e  alimentação,  se 
necessários, são de responsabilidade do candidato.

Em atenção às disposições do decreto nº 5.151, de 22 de julho de 2004, informamos que estas 
contratações serão efetuadas mediante processo seletivo simplificado (análise de curriculum 
e entrevista), sendo exigido dos profissionais a comprovação da habilitação profissional e da 
capacidade técnica ou científica compatível com os trabalhos a serem executados. É vedada a 
contratação, a qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública Federal, 
Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como de empregados 
de  suas  subsidiárias  e  controladas,  no  âmbito  dos  projetos  de  cooperação  técnica 
internacional.
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