Contrata
Consultor na
modalidade Produto
PROJETO 914BRZ1141 EDITAL Nº 02/2013
1. Perfil: 01
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Ensino Superior completo em Ciências Humanas ou em Ciências Sociais
Aplicadas, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 2 anos em atividades relacionadas à gestão, com
ênfase em avaliação e monitoramento de políticas públicas em educação ou
consultoria/assessoramento técnico na área de educação para afirmação da diversidade social.
Desejável: Familiaridade de Tecnologias de Informação e Comunicação que será constatada por
meio de observação da prática de uso dos sistemas a serem trabalhados.
Domínio do Pacote office e Internet – redes sociais – que será aferido por meio de observação da
prática de acesso e navegação.
Pré-requisito: ter disponibilidade para executar atividades em horário comercial, para que tenha
acesso aos dados e informações institucionais necessários à elaboração dos produtos propostos.
5. Atividades: 1 – Elaborar instrumentos para coleta de dados sobre o conteúdo temático das
conferências setoriais nacional, realizadas em 2013, no âmbito de outros ministérios do Governo
Federal. 2 – Coleta do conteúdo temático das conferências nacional setoriais, realizadas em 2013,
correlacionadas à educação (Igualdada racial; Cultura; Meio ambiente; Cidades; Assistência
social; Desenvolvimento rural sustentável e Economia solidária; Saúde indígena, Proteção e Defesa
civil) dentre outras. 3 – Sistematizar os conteúdos temáticos correlacionados a CONAE 2014,
presentes em documentos norteadores de conferências setoriais realizadas em âmbito nacional. 4 –
Elaborar instrumentos para coleta de dados sobre o conteúdo temático das conferências livres,
presenciais e digitais, postadas na rede social CONAE 2014. 5 – Coleta do conteúdo temático das
conferências livres cadastradas na rede social CONAE. 6 – Sistematizar os conteúdos temáticos
correlacionados a CONAE 2014, postados pelos participantes das conferências livres no ambiente
digital da rede social CONAE. 7 - Analisar conteúdo temático e propostas das conferências
nacionais setoriais e rede social da CONAE 2014, identificando aspectos convergentes e divergentes
em relação ao Documento-Referência da CONAE 2014 e conteúdos deliberados na Plenária Final
da etapa nacional. 8 – Relacionar e indicar principais medidas legislativas vigentes da educação
nacional, correlacionadas ao conteúdo temático da CONAE 2014, que subsidiem aos delegados/as,
durante o processo deliberativo das propostas encaminhadas pela etapa estadual à etapa nacional.
6. Produtos/Resultados esperados: PRODUTO 1 - Documento técnico contendo estudo sobre marco
jurídico da educação nacional, correlacionados ao conteúdo temático da CONAE 2014, que
subsidiem aos delegados/as, durante o processo deliberativo da etapa nacional. PRODUTO 2 Documento técnico contendo estudo sobre apreciação e análise das convergências das propostas
postadas durante as etapas municipal e estadual na rede social da CONAE 2014, com o conteúdo do
Documento-Referência. PRODUTO 3 – Documento técnico contendo estudo comparativo sobre a
influencia das conferências setoriais nacional (Igualdada racial; Cultura; Meio ambiente; Cidades;
Assistência social; Desenvolvimento rural sustentável e Economia solidária; Saúde indígena,
Proteção e Defesa civil), realizadas no âmbito de outros ministérios do Governo Federal e o
conteúdo do Documento-Referência da CONAE 2014. PRODUTO 4 - PRODUTO 4 - Documento
técnico contendo apreciação e análise da influência das principais propostas postadas na rede social
da CONAE 2014 e do conteúdo sistematizado das conferências setoriais, com o conteúdo deliberado
na Plenária Final da etapa nacional.
7. Local de Trabalho: Brasilia/DF.
8. Duração do contrato: 07 meses.

1. Perfil: 02
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Graduação na área de Ciências Humanas ou Sociais, devidamente
reconhecida pelo Ministério da Educação, preferencialmente com pós-graduação lato senso na área
de Comunicação.
4. Experiência profissional: Experiência de 02 (dois) anos em atividades de tratamento de
informações, de elaboração de textos e de levantamento e análise de dados, preferencialmente
relacionados às áreas educacional e de mobilização da sociedade civil.
Pré-requisito: ter disponibilidade para viagem.
5. Atividades: Atividade 1 – Analisar registros sobre as atividades e os eventos pertinentes ao PMSE
realizados em 2012. Atividade 2 – Compilar dados sobre o alcance das atividades de formação
sobre interação família-escola-comunidade promovidas em 2012. Atividade 3 – Expor análise sobre
a evolução histórica do PMSE.
Atividade 1 – Pesquisar práticas de interação família-escola-comunidade desenvolvidas por
Comitês de Mobilização Social pela Educação. Atividade 2 – Levantar práticas de interação
família-escola-comunidade incentivadas por secretarias de educação e escolas. Atividade 3 –
Apontar práticas de interação família-escola-comunidade estimuladas por empresas.
Atividade 1 – Propor forma de sistematização da revisão literária sobre Interação família-escolacomunidade para disseminação aos voluntários e parceiros do PMSE. Atividade 2 – Sugerir formas
de disseminação aos voluntários e parceiros do PMSE de estudos e conteúdos referentes ao tema da
Interação família-escola-comunidade. Atividade 3 - Levantar estudos acadêmicos sobre a temática
da Interação família-escola-comunidade.
Atividade 1 – Analisar os instrumentos utilizados pela equipe do PMSE para disseminar
informações e dados aos voluntários desse projeto. Atividade 2 – Apresentar estudo sobre meios e
ferramentas de divulgação de metodologia de implementação de práticas de interação famíliaescola-comunidade. Atividade 3 – Elaborar proposta para disseminação de procedimentos de
orientação à atuação dos diversos segmentos parceiros e voluntários do PMSE.
Atividade 1 – Analisar registros sobre as atividades e os eventos pertinentes ao PMSE realizados em
2013. Atividade 2 – Compilar dados sobre o alcance das atividades de formação sobre interação
família-escola-comunidade promovidas em 2013. Atividade 3 – Expor análise sobre a evolução
histórica do PMSE, a partir das mudanças implementadas no projeto em 2013 e apresentar
proposta de aprimoramento para as atividades de formação e para ampliação das parcerias do
programa.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1 - Documento contendo o diagnóstico sobre os avanços
do Plano de Mobilização Social pela Educação (PMSE) no ano de 2012.
Produto 2 - Documento contendo a análise sobre as experiências de interação família-escolacomunidade selecionadas, em 2012 e 2013, e a proposta para disseminação desse conteúdo no banco
de práticas da mobilização social pela educação.
Produto 3 - Documento contendo o estudo analítico sobre a organização e forma de disponibilização
aos voluntários e parceiros do PMSE de pesquisas, publicações e conteúdos referentes ao tema da
Interação família-escola-comunidade selecionados em 2013.
Produto 4 - Documento contendo o estudo analítico sobre as formas adotadas pela equipe do
PMSE, em 2013, para disseminar metodologia de implementação de experiências de interação
família-escola-comunidade aos voluntários e parceiros, incluindo proposta de atualização dos
procedimentos adotados, com vista a maximizar os resultados.
Produto 5 - Documento técnico contendo o diagnóstico sobre a evolução histórica do PMSE no ano
de 2013 e a proposta de aprimoramento para as atividades de formação e para ampliação das
parcerias do programa.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: 11 meses.
1. Perfil: 03
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Ensino Superior completo na área de Ciências Sociais Aplicadas, em
curso reconhecido pelo Ministério da Educação.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 5 anos em atividades relacionadas, consultoria e
assessoramento técnico na área de educação, e gerenciamento de projetos educacionais.
Desejável: pós-graduação strictu sensu – mestrado - na área de Ciências Sociais Aplicadas.
Pré-requisito: ter disponibilidade para executar atividades em horário comercial, para que tenha
acesso aos dados e informações institucionais necessários à elaboração dos produtos propostos.
5. Atividades: - Identificar, coletar e analisar dados referentes à mobilização nas conferências

municipais/estaduais/distrital nos quesitos de participação qualitativa da sociedade civil e dos
governos;
- Identificar, coletar e analisar dados referentes à execução dos recursos por municípios/ estados e
Distrito Federal e seus principais entraves;
- Elaborar formulário investigativo: entrevista, questionário roteiros para a coleta de dados.
- Identificar, coletar e analisar dados referentes à participação das Pessoas com Deficiência no
âmbito das conferências municipais/estaduais/distrital; dificuldades de locomoção, materiais
disponíveis, disponibilidade pessoal especializado.
- Coletar e analisar dados de outras conferências nacionais observando as dificuldades encontradas
durante a preparação das conferências estaduais nos requisitos, execução de recursos, mobilização,
cadastramento de participantes e eleição de delegados.
- Avaliar a implementação das deliberações das conferências anteriores e indicar propostas para
aperfeiçoamento.
6. Produtos/Resultados esperados: PRODUTO 1 - Documento Técnico contendo estudo analítico
sobre os entraves encontrados por municípios e estados/Distrito Federal na realização das etapas
municipais e estaduais/distrital, respectivamente, no tocante à execução dos recursos, participação
popular, participação governamental.
PRODUTO 2 – Documento Técnico contendo estudo analítico das dificuldades enfrentadas pelos
participantes com deficiência nas etapas municipais/estaduais/distrital da CONAE 2014, incluindo
proposta de solução para os entraves detectados.
PRODUTO 3 – Documento Técnico contendo estudo comparativo da metodologia de mobilização e
de deliberação das conferências estaduais, distrital e nacional, comparando com a metodologia
empregada por pelo menos 3 outras conferências nacionais, incluindo proposta de aprimoramento
para as conferências estaduais, distrital e nacional dos anos seguintes.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: 06 meses.
1. Perfil: 04
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível superior, preferencialmente nas áreas de Tecnologia da
Informação, ou áreas correlatas, devidamente reconhecidas pelo Ministério da Educação.
4. Experiência profissional: Mínimo de 2 anos em desenvolvimento de sistemas web 2.0 e
desenvolvimento de APIs, preferencialmente com dados abertos.
Desejável experiência na relação com comunidades de software livre/open source, nas áreas de eparticipação, webcidadania ou Governo 2.0, com o software livre Joomla, ferramentas para
reconhecimento de padrões, no desenvolvimento colaborativo de softwares livres, projeto de web
2.0 e, no planejamento de desenvolvimento de software.
PRÉ-REQUISITO: Ter disponibilidade para executar atividades em horário comercial, para que
tenha acesso aos dados e informações institucionais necessários à elaboração dos produtos
propostos.
5. Atividades: ● Analisar exemplos de APIs seguras utilizadas por sistemas que disponibilizam
conteúdo na web. ●
Identificar elementos do banco de dados a se disponibilizar via API. ●
Desenvolver API para dados abertos para o ambiente de conferencias livres/comunicação
digital em redes sociais. ●
Identificar os principais padrões e elementos de debate na
plataforma digital da Conae/FNE. ●
Propor sistema para agregação, organização e moderação
dos debates desenvolvidos a partir da API. ●
Propor sistema para agregação de publicações
nas redes sociais pesquisadas. ● Propor metodologias de análise dos dados a partir do sistema
proposto anteriormente. ●
Propor ferramentas assistidas para pesquisa e agregação de
conteúdos sobre a Conae nas principais redes sociais. ● Propor sistema de desenvolvimento
colaborativo dos sistemas anteriormente descritos. ●
Produzir metodologia de
desenvolvimento para melhor orientar o fluxo de tarefas.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1 - Documento Técnico contendo proposta de
funcionamento e, de códigos para API de Dados Abertos para o ambiente digital CONAE/FNE, que
permita realização de pesquisas e gravação.
Produto 2 - Documento Técnico contendo proposta de metodologias e, de códigos de sistematização
de conteúdos e identificação de padrões não aparentes prevendo uso de diversas técnicas de análise
de conteúdos não estruturados.
Produto 3 - Documento Técnico contendo proposta de especificação e, de códigos para

desenvolvimento de ferramentas de agregação, organização e moderação dos debates na plataforma
digital, tanto da visão administrador quanto usuário, utilizando a API especificada em produto
anterior.
Produto 4 - Documento Técnico contendo proposta de metodologias, ferramentas assistidas e
propostas de códigos para agregação de postagens relacionadas às temáticas da CONAE oriundas
dos ambientes de redes sociais.
Produto 5 - Documento Técnico contendo proposta de especificação de ambiente de colaboração no
código para as ferramentas previamente especificadas, para a aparência e identidade visual do
ambiente digital da CONAE e especificação do fluxo e metodologia de desenvolvimento.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 08 meses.
Os interessados deverão enviar o CV do dia 03/11/2013
2013 até o dia 08/11
08 11/2013
11 2013 no Modelo Padrão
MEC, em formato PDF (exclusivamente), disponível
disponível no sítio do MEC - http://portal.mec.gov.br Serviços/SeleçãodeConsultores,
Serviços/SeleçãodeConsultores, para o endereço eletrônico: sea@mec.gov.br , indicando o número
do edital e o nome do perfil em que se candidata no envelope, se por correio, e no e-mail se por meio
eletrônico. Serão desconsiderados os CVs remetidos após a data limite indicada neste edital.
Em atenção às disposições do decreto nº 5.151, de 22/07/2004, 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 empregados de suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de
cooperação técnica internacional, ressalvados os casos de professores universitários que, na forma da
LDO, se encontrem submetidos a regime de trabalho que comporte o exercício de outra atividade e haja
declaração do chefe imediato e do dirigente máximo do órgão de origem da inexistência de
incompatibilidade de horários e de comprometimento das atividades atribuídas.

