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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Esplanada dos Ministérios Bloco L, Edi cio Sede - 5º Andar - Bairro Zona Cívico-Administra)va, Brasília/DF, CEP 70047-900
Telefone: 2022-8318 - h8p://www.mec.gov.br

TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO Nº 23000.035141/2018-86
1.

NÚMERO E TÍTULO DO PROJETO

1.1.

Projeto de Cooperação Técnica MEC/UNESCO 914BRZ1139 – Sistema Nacional Ar)culado de Educação: Polí)cas pactuadas em Regime de Colaboração.

2.

UNIDADE DEMANDANTE

2.1.

Coordenação Geral de Materiais Didá)cos/Diretora de Apoio às Redes de Educação Básica/Secretaria de Educação Básica – COGEAM/DARE/SEB/MEC.

3.

ENQUADRAMENTO DA CONTRATAÇÃO - VINCULAÇÃO AO PRODOC

3.1.

Obje vo Imediato 3. Subsidiar a implementação de diálogos nacionais, estaduais e municipais permanentes de pactuação de valorização dos proﬁssionais da educação

3.1.1.
Resultado 3.1. Conteúdos e Metodologias para formação inicial e con)nuada dos proﬁssionais da Educação Básica, mapeados, desenvolvidos, validados e disseminados, em regime de
colaboração com os entes federados, alinhados à Base Nacional Comum Curricular e ao Plano Nacional de Educação, como estratégia de valorização dos proﬁssionais da educação básica.
3.1.2.
A vidade: 3.1.1. Mapear e realizar diagnos)co das polí)cas, programas, ações e necessidades de formação inicial e con)nuada dos proﬁssionais da educação básica em âmbito
municipal, estadual e federal.
4.

OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

4.1.
Consultoria técnica especializada para desenvolvimento de estudos das obras literárias no âmbito do PNLD, para subsidiar a Coordenação Geral de Materiais Didá)cos – COGEAM, no
aperfeiçoamento dos instrumentos de avaliação das obras, dos seminários de formação dos avaliadores e da comparação sistemá)ca dos resultados das avaliações, obje)vando o aumento da eﬁcácia e
da eﬁciência de todo o processo avalia)vo.
5.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

5.1.
O Programa Nacional do Livro e do Material Didá)co (PNLD), de acordo com o novo Decreto nº 9.099/2017, é des)nado a avaliar e a disponibilizar obras didá)cas, pedagógicas e
literárias, entre outros materiais de apoio à prá)ca educa)va, de forma sistemá)ca, regular e gratuita, às escolas públicas de educação básica das redes federal, estaduais, municipais e distrital e
também às ins)tuições de educação infan)l comunitárias, confessionais ou ﬁlantrópicas sem ﬁns lucra)vos e conveniadas com o Poder Público.
5.2.
Atualmente, a avaliação desses materiais é de responsabilidade direta do Ministério da Educação (MEC). Até a publicação do novo decreto, a avaliação pedagógica das obras era realizada
por ins)tuições de educação superior (IES) públicas a par)r de orientações e diretrizes estabelecidas pelo MEC, como determinava o an)go Decreto nº 7084/2010. Assim, era de responsabilidade das
IES cons)tuir equipes com professores do seu quadro funcional, professores convidados de outras ins)tuições de ensino superior e professores da rede pública de ensino (Art. 14, § 1º).
5.3.
Com a revogação do Decreto nº 7084/2010, as equipes de avaliação passaram a ser formadas por professores das redes públicas e privadas de ensino superior e da educação básica (Art.
13, § 1º, Decreto nº 9.099/2017) sob a coordenação direta do Ministério da Educação por meio da assessoria de Comissões Técnicas especíﬁcas, formadas por especialistas das diferentes áreas do
conhecimento, cuja vigência corresponde ao ciclo a que se referir o dado processo de avaliação.
5.4.
Dessa forma, a gestão da avaliação pedagógica do programa passou a ser executada pela Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, no âmbito da Coordenação-Geral de
Materiais Didá)cos – COGEAM. Nesse contexto de mudanças substancias do processo avalia)vo, fez-se necessário inves)r sistema)camente em inicia)vas que possam colaborar para assegurar a
modernização do PNLD, iniciada pelo novo Decreto, por meio de uma série de estudos a respeito da etapa de Avaliação do referido programa.
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5.5.
Nessa perspec)va, a Secretaria de Educação Básica, por meio da Diretora de Apoio às Redes de Educação Básica e da Coordenação-Geral de Materiais Didá)cos, tem buscado insumos
com vistas ao aperfeiçoamento dos editais do programa, bem como dos instrumentos de avaliação das obras, dos seminários de formação dos avaliadores e da comparação sistemá)ca dos resultados
das avaliações, obje)vando o aumento da eﬁcácia e da eﬁciência de todo o processo avalia)vo.
5.6.
Nesse Projeto de Cooperação Técnica, especiﬁcamente, enfoca-se na análise de avaliação das obras literárias nos úl)mos PNBE e no atual PNLD 2018 Literário. As edições do PNLD
posteriores ao Decreto nº 9.099/2017, além das já referidas mudanças de gestão, apresentam como novidade o alinhamento das obras à BNCC. Esse alinhamento representa uma mudança igualmente
signiﬁca)va porque afeta substancialmente a conﬁguração das obras e, consequentemente, o processo avalia)vo.
6.

ATIVIDADES E PRODUTOS

6.1.

PRODUTO 1 – Estudo analí co dos processos de avaliação pedagógica de obras literárias PNBE 2014 e 2015 e PNLD 2018 Literário.

6.1.1.
A)vidade 1: Realizar o mapeamento dos processos de avaliação pedagógica das obras literárias do PNBE 2014 e 2015, incluindo a descrição dos seus sistemas gestão, iden)ﬁcando as
atribuições dos par)cipantes.
6.1.2.
A)vidade 2: Realizar o mapeamento dos processos de avaliação do pedagógica das obras literárias do PNLD 2018 Literário, incluindo a descrição dos seus sistemas gestão, iden)ﬁcando as
atribuições dos par)cipantes.
6.2.

PRODUTO 2 – Documento Técnico contendo estudo qualita vo e quan ta vo dos resultados das avaliações pedagógicas das obras literárias do PNBE 2014-2015 e PNLD 2018 Literário.

6.2.1.

A)vidade 1: Realizar a análise qualita)va e a quan)ta)va dos resultados das avaliações pedagógicas das obras literárias do PNBE 2014 e 2015.

6.2.2.

A)vidade 2: Realizar a análise qualita)va e a quan)ta)va dos resultados das avaliações pedagógicas das obras literárias do PNLD 2018 Literário.

6.3.
PRODUTO 3 – Documento Técnico contendo estudo qualita vo e quan ta vo das escolhas das obras literárias do PNBE 2014-2015 e PNLD 2018 Literário pelas redes e escolas da
educação básica.
6.3.1.

A)vidade 1: Realizar a análise qualita)va e a quan)ta)va das escolhas das obras das obras literárias do PNBE 2014 e 2015.

6.3.2.

A)vidade 2: Realizar a análise qualita)va e a quan)ta)va das escolhas das obras literárias do PNLD 2018 Literário.

7.

PERFIL

7.1.

Formação Acadêmica: Graduação na área de Ciências Sociais ou Humanas, devidamente reconhecido pelo MEC.

7.2.

Experiência Proﬁssional: mínima de 5 (cinco) anos na área de planejamento e gestão. Experiência mínima de 2(dois) anos em assessoramento e/ou gestão pública.

8.

PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO

8.1.

06 meses (seis meses).

9.

VALOR TOTAL DO CONTRATO

9.1.

R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

10.

CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PRODUTOS E PAGAMENTO

10.1.
O pagamento será efetuado após a entrega dos produtos, segundo as especiﬁcações técnicas do presente termo, condicionando à aprovação pela unidade demandante da consultoria,
por meio de Nota Técnica. Quanto ao valor total, jus)ﬁca-se pela complexidade intelectual do escopo e experiência proﬁssional exigida.
10.2.
Os produtos devem ser entregues à Diretoria de Apoio às Redes de Educação Básica/ Secretaria de Educação Básica/ Ministério da Educação (DARE/SEB/MEC), Esplanada dos Ministérios
Bloco L, sala 500, CEP: 70.047900: 2 cópias em CD em formato PDF, (b) capa com nome e código do projeto, nº do contrato, Vtulo do produto, nome e assinatura do consultor, local e data.
10.3.

O pagamento do primeiro produto será feito no mínimo 45 dias após a assinatura do contrato.

PRODUTO
PRODUTO 1 – Estudo analí co dos processos de avaliação
pedagógica de obras literárias PNBE 2014 e 2015 e PNLD 2018
Literário.
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DATA DE
ENTREGA
45 dias após a
assinatura do
contrato

VALOR
10.000
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PRODUTO
PRODUTO 2 – Documento Técnico contendo estudo qualita vo e
quan ta vo dos resultados das avaliações pedagógicas das obras
literárias do PNBE 2014-2015 e PNLD 2018 Literário.
PRODUTO 3 – Documento Técnico contendo estudo qualita vo e
quan ta vo das escolhas das obras literárias do PNBE 2014-2015
e PNLD 2018 Literário pelas redes e escolas da educação básica.
TOTAL GERAL

11.

NÚMERO DE VAGAS

11.1.

1 (uma) vaga.

12.

PROCESSO SELETIVO

http://sei.mec.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visu...
DATA DE
ENTREGA
90 dias após a
assinatura do
contrato
180 dias após a
assinatura do
contrato

VALOR
10.000

10.000
30.000,00

12.1.
Os interessados deverão encaminhar os currículos, conforme modelo padrão, disponível na página do MEC – www.mec.gov.br – Acesso a Informação/ Seleção de Consultores para o
endereço eletrônico: ugp.seb@mec.gov.br. No campo assunto deverá constar o código do Projeto, o número do Edital. Serão desconsiderados os currículos reme)dos em desacordo com estas
exigências e fora do prazo es)pulado no Edital.
13.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

13.1.
O processo sele)vo rela)vo a este Termo de Referência será realizado em duas etapas: análise curricular e entrevista que será conduzida por Comissão de Seleção, composta por três
servidores do Ministério da Educação: Ana Paula Costa Rodrigues - matrícula SIAPE 1783409, Ana Carolina Bezerra de Melo Costa - matrícula SIAPE 1783019; Samara Danielle dos Santos Zacarias matrícula SIAPE 2079861.
13.2.

A Comissão de Seleção será presidida pela servidora Ana Paula Costa Rodrigues e poderá ser subme)da à aprovação do Organismo Internacional responsável pela contratação.

13.3.

O processo sele)vo é composto por duas etapas: análise curricular e entrevista, descritas a seguir.
1. Análise Curricular: serão analisadas a formação acadêmica e a experiência proﬁssional, conforme critérios abaixo relacionados. Esta fase tem caráter eliminatório e classiﬁcatório.
1.1. Formação acadêmica.

CARACTERIZAÇÃO (pontuação não cumula va – Máximo 30 pontos) PONTUAÇÃO
Curso superior na área de Ciências Sociais ou Humanas
30 (pontos)

1.2. Experiência proﬁssional
CARACTERIZAÇÃO (pontuação cumula va – Máximo 40 pontos)
PONTUAÇÃO
05 pontos, a cada 5 (cinco) anos na área de planejamento e gestão
20 (pontos)
01 pontos, a cada 2 (dois) anos em assessoramento e/ou gestão pública. 20 (pontos)

2. Entrevista: após análise curricular, os candidatos considerados aptos a par)cipar da etapa de entrevista receberão mensagem eletrônica informando data, local e hora da entrevista. Os
candidatos que residam fora de Brasília/DF poderão ser entrevistados por telefone ou via skype. A entrevista deverá ser gravada e anexada ao processo. Esta fase tem caráter classiﬁcatório e serão
observados os seguintes critérios:
CARACTERIZAÇÃO (pontuação cumula va– Máximo 30 pontos)
PONTUAÇÃO
Apresenta cordialidade, polidez, atenção e obje)vidade. Expressa-se bem, possuindo boa ﬂuência verbal, clareza na exposição de assuntos/argumentos e capacidade de raciocínio. 5 (pontos)
Domina os assuntos rela)vos à sua contratação.
25 (pontos)
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14.

LOCALIDADE DE TRABALHO

14.1.

Brasília/DF.

15.

PASSAGENS E DIÁRIAS

15.1.

As passagens e diárias serão custeadas à parte pelo Projeto em conformidade com o obje)vo da consultoria, caso haja necessidade de deslocamento a par)r da localidade de trabalho
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para outro ponto do território nacional.
16.

CABERÁ À SEB/MEC E À UNESCO
a) Acompanhar as a)vidades dos consultor contratado.
b) Analisar e aprovar os produtos especiﬁcados no presente Termo de Referência.

17.

CABERÁ AO CONSULTOR CONTRATADO
a) Desenvolver os estudos e elaborar os documentos previstos segundo as especiﬁcações que constam deste Termo de Referência.
b) Cumprir todas as a)vidades a eles designadas no presente Termo.
c) Entregar os produtos no prazo es)pulado no presente Termo.
d) Revisar e reapresentar os produtos previstos neste Termo, caso o contratante não aprove as primeiras versões apresentadas.
e) Arcar com todas as despesas necessárias ao desenvolvimento das a)vidades a eles designadas no presente Termo, exceto passagens e diárias previstas no item 15.
f) Efetuar a prestação de contas das passagens e diárias custeadas pelo Projeto no prazo máximo de 5 dias úteis após o término da missão.

18.

REGIME JURÍDICO

18.1.
A execução dos trabalhos previstos neste Termo de Referência não implica qualquer relação de emprego ou vínculo trabalhista, sendo, portanto, regido sem subordinação jurídica,
conforme prevê o § 9º do art. 4º do Decreto nº 5.151/2004.

ANA PAULA COSTA RODRIGUES
Coordenadora-Geral de Materiais Didá)cos
De acordo. Encaminhe-se à CPAG/UGP/SEB para as providências cabíveis.
RENILDA PERES DE LIMA
Diretora de Apoio às Redes de Educação Básica
Portaria nº 778, de 10 de agosto de 2018.

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Costa Rodrigues, Coordenador(a) Geral, em 29/10/2018, às 17:56, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do
Ministério da Educação.

Documento assinado eletronicamente por Renilda Peres de Lima, Diretor(a), em 30/10/2018, às 17:09, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da
Educação.
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A auten)cidade deste documento pode ser conferida no site h8p://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador
1302308 e o código CRC 41EB8A6A.

Referência: Processo nº 23000.035141/2018-86
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