Contrata
Consultor na
modalidade Produto
PROJETO 914BRA1109 EDITAL Nº 01/2012
1. Perfil: Consultor Técnico 1:Formulação de estudos e pesquisas
2. Nª de vagas:6 (seis) vagas.
3. Qualificação educacional: Diploma de conclusão de nível superior em curso de Ciências Sociais
e/ou Humanas e/ou Saúde, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação.
4. Experiência profissional: Experiência profissional mínima de dois (02) anos em acompanhamento
e extração, levantamento e análise de dados, tendo exercido, preferencialmente, atividades de
consultoria e assessoramento técnico à política pública municipal, estadual ou federal
5. Atividades: Mapear as informações registradas no Censo Escolar referente às escolas e às
matrículas do ensino fundamental público, bem como os dados escolares dessas matrículas, no
sentido de identificar resultados das escolas que fizeram adesão aos Programas Escola Aberta e
Mais Educação em 2011; analisar os dados mapeados a partir da abrangência dos resultados sobre
a adesão dos Programas de forma a subsidiar o acompanhamento/monitoramento das ações
empreendidas no âmbito da educação (integral); levantar informações que dimensionem a
permanência dos alunos do ensino fundamental e do ensino médio nas escolas públicas,
organizando-as em turnos menores de 4 horas, de mais de 4 horas a menos de 7 horas e de mais de
7 horas; analisar as informações no sentido de identificar a evolução dos turnos escolares nesses
últimos três exercícios, no sentido de acompanhar a evolução da implantação do Programa Escola
Aberta e da política de educação integral nas escolas públicas brasileiras, elaborar o relatório final
sobre os resultados obtidos na pesquisa no sentido de identificar as atividades desenvolvidas para
ampliação da jornada escolar, tendo em vista a identificação da situação atual desta temática bem
como a identificação dos fatores que contribuam para o aperfeiçoamento do programa escola
aberta e da educação integral nas escolas brasileiras; identificar, selecionar e produzir indicadores
para avaliação do Programa Escola Aberta e Mais Educação no âmbito de estudantes, escolas e
professores com descrição dos procedimentos metodológicos a serem utilizados para obtenção dos
resultados; sistematizar os dados Populacionais (IBGE) e Educacionais (MEC/INEP) necessários
para gestão dos indicadores por regiões, estados e nos municípios no período de 2008 a 2011;
preparar plataforma de informações como ferramenta para emissão e atualização dos indicadores
estabelecidos no período de 2008 e 2011; mapear abrangência da evolução do número de escolas,
estudantes e professores beneficiários do Programa no período de 2008 a 2011; identificar e
caracterizar as condições estruturantes das escolas participantes; apresentar potencial de escolas
por regiões, estados e municípios ainda não participantes; realizar estudos e fornecer subsídios
como tabelas, gráficos e análises descritivas dos indicadores da evolução do Programa Mais
Educação, no período de 2008 a 2011, referentes às escolas, estudantes e professores nas regiões,
estados e municípios; elaborar e aplicar pesquisa de impacto do Programa junto à direção da escola
participante.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1 : Estudo sobre a abrangência dos dados educacionais
das escolas que fizeram adesão aos Programas Escola Aberta e Programa Mais Educação, que
favoreçam ao acompanhamento/monitoramento das ações empreendidas nos próximos exercícios.
Produto 2 : Estudo analítico sobre a duração dos turnos escolares do ensino fundamental e do
ensino médio em intervalos de até 4 horas, de mais de 4 horas e menos de 7 horas e de 7 ou mais
horas, com base nos resultados do Censo Escolar de 2011, comparando-os com os dados obtidos nos
últimos 2 anos. Produto 3 : Documento contendo proposta de indicadores de monitoramento das
atividades desenvolvidas no âmbito do Programa Escola Aberta e Educação Integral no que refere
aos estudantes, escolas e professores por regiões, estados e municípios. Produto 4: Documento
técnico contendo estudo analítico do processo de desenvolvimento e de sistematização de
informações Populacionais (IBGE) e Educacionais (MEC/INEP) nas regiões, estados e nos
municípios brasileiros de forma atender as informações gerenciais de monitoramento estabelecidas
no produto 1, no período de 2008 a 2011. Produto 5: Documento técnico contendo estudo analítico
dos resultados de avaliação dos indicadores do Programa nas Regiões, Estados e Municípios.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Máximo 10 (dez) meses.

1. Perfil: Consultor Técnico 2: Análise de processos de gestão/acompanhamento do Programa
Escola Aberta
2. Nª de vagas:04 (quatro) vagas.
3. Qualificação educacional: Diploma de conclusão de nível superior em curso de Ciências Sociais
e/ou Humanas e/ou Saúde, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação.
4. Experiência profissional: Experiência profissional mínima de dois (02) anos em gestão e/ou
coordenação de projetos educacionais e/ou saúde; e/ou experiência profissional mínima de dois (02)
anos em docência, com conhecimento em análise de resultados de projetos educacionais e/ou saúde.
5. Atividades: Levantar dados sobre o acompanhamento e a gestão do Programa feitos pelas
secretarias de educação parceiras, na área de saúde e prevenção; analisar os processos e sistemas de
acompanhamento e gestão das secretarias segundo as indicações do manual operacional do
Programa; levantar dados sobre a situação atual de gestão e acompanhamento do Programa Escola
Aberta nos municípios selecionados na área da saúde; sistematizar os processos de obtenção de
dados encontrados e as principais informações disponíveis levantadas, considerando a existência de
interface com as áreas temáticas de formação educativa complementar, esporte/lazer, cultura,
qualificação para o trabalho/geração de renda e saúde, com o aproveitamento escolar; mapear os
principais desafios enfrentados pelas secretarias de educação no preenchimento do plano de
atividades no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (SIMEC); estudar os
mecanismos de acompanhamento mensal do Programa para a possibilidade de replicação em
âmbito nacional; propor um processo de acompanhamento mensal das atividades nos finais de
semana, segundo as áreas temáticas, ressaltando os parceiros e potencialidades do território;
elaborar e aplicar instrumentos para coleta de dados referentes às atividades de finais de semana a
fim de observar os impactos na educação; analisar as informações coletadas, verificando, em
especial, os principais aspectos de gestão das secretarias que contribuam com a sustentabilidade das
atividades de finais de semana; realizar estudos sobre os diversos modelos de gestão das secretarias
estaduais e municipais envolvidas com o Escola Aberta na área da saúde; sistematizar as
informações coletadas identificando fragilidades e boas práticas para apresentação em encontros
regionais com o objetivo de trocar experiências e encontrar soluções para dificuldades comuns;
trabalhar junto aos gestores estaduais e municipais modelos de cooperação com vistas a minimizar
problemas administrativos quando da aplicação do programa.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento técnico contendo a abordagem crítica dos
sistemas de acompanhamento e gestão do programa nas ações de saúde e prevenção. Produto 2:
Documento contendo instrumentos de acompanhamento e gestão dos municípios selecionados,
identificando o impacto no âmbito da saúde. Produto 3: Documento técnico contendo a análise da
implantação de acompanhamento informatizado (sistema de informação), inclusive, de atividades
de formação educativa complementar, na área da saúde. Produto 4: Documento Técnico contendo
a análise crítica das atividades desenvolvidas nas escolas, nas áreas de Atendimento e Promoção da
Saúde. Produto 5: Documento técnico da análise do modelo de gestão das Secretarias Estaduais e
Municipais na implementação do Escola Aberta apontando nós críticos e boas práticas para
publicação na área da saúde.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Máximo 12 (doze) meses.
Os interessados deverão enviar o CV do dia 30/05
30 05/2012
05 2012 até o dia 05/06
05 06/2012
06 2012 no
curriculoselecao@mec.gov.br, indicando o número do edital e o nome do perfil em que se
candidata. Serão desconsiderados os CVs remetidos após a data limite indicada neste edital. O eemail deverá constar, no campo "assunto", o nome completo do candidato, o edital e o perfil ao qual
está concorrendo. A identificação
identificação com o número do EDITAL e PERFIL é obrigatória sob pena de
DESCLASSIFICAÇÃO
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.
A execução dos trabalhos previstos não implica em qualquer relação de emprego ou vínculo trabalhista,
sendo, portanto, regido sem subordinação jurídica conforme prevê o § 9° do art. 4° do Decreto n°
5.151/2004. Em atenção às disposições do Decreto nº 5.151, de 22 de julho de 2004, estas contratações
serão efetuadas mediante processo seletivo simplificado composto por análise de informações curriculares
declaradas (1ª Etapa), e, entrevista (2ª Etapa), sendo exigido dos profissionais a comprovação total da
experiência profissional declarada, inclusive aquelas tidas como desejáveis, se for o caso. A qualquer
tempo, o presente edital poderá ser alterado, revogado ou anulado, no todo ou em parte, seja por decisão
unilateral da Coordenação Nacional do Projeto, seja por interesse público ou de exigência legal, sem que
isso implique em direitos a indenização e/ou reclamação de qualquer natureza

