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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO
DIRETORIA DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PARA A JUVENTUDE
COORDENAÇÃO GERAL DE POLÍTICAS PEDAGÓGICAS PARA A JUVENTUDE
TERMO DE REFERÊNCIA
N.º e Título do Projeto
PROJETO 914BRZ1135 UNESCO “Fortalecimento de Políticas Educacionais para a Juventude”
Natureza do Serviço
Modalidade / N° de vagas
Localidade de Trabalho
Consultoria
Produto / 1 (uma) vaga.
Brasília/DF
Objetivo da Contratação
Contratação de consultoria técnica especializada para a elaboração de indicadores que orientem e
qualifiquem o acompanhamento da execução de políticas de educação dirigidas a segmentos
juvenis (de 18 a 29 anos), no âmbito da educação formal implementada pelo ProJovem Urbano,
possibilitando maior eficácia no acompanhamento e monitoramento do Programa.
Unidade Supervisora
Diretoria de Políticas de Educação para a Juventude
Cargo do Supervisor
Coordenadora de Políticas Pedagógicas para a Juventude
Vinculação com o PRODOC
Resultado 1.3 – Indicadores e mecanismos desenvolvidos para subsidiar o acompanhamento do
desenvolvimento de políticas educacionais para a juventude elaboradas nas dimensões de projeto
político e pedagógico da educação de jovens, considerando os eixos acadêmico, educacional e de
cidadania.
Atividade 1.3.2 - Sistemáticas de planejamento e instrumentos de avaliação elaborados para
subsidiar o acompanhamento e a avaliação das ações da gestão das políticas de educação para a
juventude para subsidiar os sistemas de ensino.
1. Justificativa
A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão –
SECADI/ MEC - tem como objetivo o desenvolvimento de políticas, programas e ações
voltados à inclusão educacional por meio da valorização das diferenças e da diversidade.
Dessa forma, a garantia do direito universal à educação só se efetiva por meio da
garantia de direitos específicos dos públicos historicamente excluídos das políticas
públicas.
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Para a elaboração e implementação dessas ações e programas voltados aos
segmentos historicamente excluídos dos processos social e educacional, a SECADI
coordena diferentes políticas. Destacam-se, entre elas, as políticas educacionais para a
juventude que, principalmente no âmbito da modalidade da Educação de Jovens e
Adultos, se desenvolvem de forma articulada ou integrada com a qualificação profissional.
Para o acompanhamento de políticas de educação para a juventude se faz
necessário à elaboração de indicadores que permitam reconhecer, analisar e acompanhar
as diferentes formas de oferta de ações de educação dirigidas aos jovens de 18 a 29 anos
por meio dos sistemas públicos de educação.
Com a certeza de que esses indicadores são fundamentais para a elaboração de
propostas que avancem na construção de políticas de educação voltadas principalmente
para os jovens de 18 a 29 anos, historicamente excluídos do processo educacional, a
presente consultoria é voltada para a elaboração de indicadores e mecanismos que
permitam acompanhar e assim avançar na formulação dessa política.
Tendo em vista, que em 2012, o Ministério da Educação, por intermédio da
SECADI, passa a coordenar o Programa Projovem Urbano, prestando apoio técnico e
financeiro aos sistemas públicos de ensino, para a oferta de uma formação integral aos
jovens de 18 a 29 anos, que sabem ler e escrever, mas não concluíram o ensino
fundamental, com uma meta de atendimento a 110.000 jovens, neste exercício, é
também fundamental que existam indicadores para o acompanhamento do
desenvolvimento das ações do programa nas localidades e para análise de sua efetividade.
Como o Programa conta com um Sistema de Matrícula, Acompanhamento e
Certificação do Projovem Urbano, no qual são inseridos os dados dos estudantes para
matrícula, bem como a frequência e a pontuação que eles alcançam durante o processo
formativo, a sistematização e análise desses dados devem ser consideradas para a
elaboração de indicadores, que permitam acompanhar e aperfeiçoar as orientações do
Ministério da Educação para a execução das ações propostas pelo programa.

2. Produtos e Atividades
Atividades para elaboração do Produto 1:
Atividade 1.1: Analisar os marcos políticos e legais da Educação de Jovens e Adultos;
Atividade 1.2: Identificar e sistematizar dados referentes às matrículas com registro no
Censo Escolar INEP/MEC da modalidade de Educação de Jovens e Adultos nos estados e
municípios executores do Projovem Urbano 2012.
Atividade 1.3: Identificar e sistematizar dados referentes às matrículas de jovens de 18 a
29 anos, do Programa Brasil Alfabetizado, edição 2011, nos estados e municípios
executores do Projovem Urbano 2012.
Atividade 1.4: Identificar e sistematizar indicadores nacionais do Censo IBGE 2010
relacionados à situação educacional da juventude, em especial na faixa etária de 18 a 29
anos.
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Produto 1 – Documento técnico contendo estudo analítico dos indicadores nacionais,
organizados por Estado e Região, relacionados à situação educacional da juventude, com
destaque para a faixa etária de 18 a 29 anos.
Atividades para elaboração do Produto 2:
Atividade 2.1: Identificar e sistematizar outros indicadores nacionais relacionados a
jovens, em especial na faixa etária de 18 a 29 anos.
Atividade 2.2: Realizar levantamento e sistematizar os dados referentes aos
alfabetizandos de 15 a 29 anos cadastrados em 2012 no Sistema Brasil Alfabetizado – SBA
– do Ministério da Educação nos estados e municípios executores do Projovem Urbano
2012.
Atividade 2.3: Identificar e sistematizar dados sobre o atendimento educacional a jovens
de 18 a 29 anos no ensino regular dos sistemas públicos de educação e por meio dos
diferentes programas educacionais, desenvolvidos pelo governo federal, estados e
municípios.
Produto 2: Documento técnico contendo estudo analítico dos dados referentes às
matrículas e atendimento a populações juvenis de 18 a 29 anos, com registro no Censo
Escolar INEP/MEC 2011, modalidade Educação de Jovens e Adultos e no Sistema do
Programa Brasil Alfabetizado 2011, nos estados e municípios executores do Projovem
Urbano 2012.
Atividades para elaboração do Produto 3:
Atividade 3.1: Analisar os marcos políticos e legais da Educação Profissional, Técnica e
Tecnológica.
Atividade 3.2: Realizar levantamento e sistematizar os dados referentes às matrículas com
registro no Censo Escolar INEP/MEC 2011 da educação profissional nos estados e
municípios executores do Projovem Urbano 2012.
Atividade 3.3: Realizar levantamento e sistematizar a abrangência da oferta de cursos
FIC/PRONATEC nos estados e municípios executores do Projovem Urbano 2012
Atividade 3.4: Identificar e sistematizar a abrangência da oferta do Programa Proeja nos
estados e municípios executores do Projovem Urbano 2012.
Produto 3 - Documento técnico contendo análise dos dados referentes às matrículas com
registro no Censo Escolar INEP/MEC 2011 da educação profissional 2011 bem como da
oferta e realização de cursos FIC/PRONATEC e Proeja, nos estados e municípios
executores do Projovem Urbano 2012, incluindo proposta de indicadores para
acompanhamento destas ações desenvolvidas em parceria com o Projovem Urbano.
Atividades para elaboração do Produto 4:
Atividade 4.1: Analisar os marcos legais do Programa Projovem Urbano.
Atividade 4.2: Analisar a base de dados do Sistema de Matrícula, Acompanhamento de
Frequência e Certificação do Projovem Urbano – edição 2012.
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Atividade 4.3: Identificar e sistematizar as informações sobre o perfil dos jovens de 18 a 29
anos, atendidos pelo Programa Projovem Urbano – edição 2012, disponíveis no Sistema
de Matrícula, Acompanhamento de Frequência e Certificação do Projovem Urbano.
Atividade 4.4: Identificar e sistematizar as informações sobre frequência e rendimento dos
jovens de 18 a 29 atendidos pelo Programa Projovem Urbano – edição 2012.
Atividade 4.5: Identificar e sistematizar indicadores relacionados aos segmentos sociais
representativos dos jovens de 18 a 29 anos.
Atividade 4.6: Identificar e sistematizar indicadores relacionados às condições de
vulnerabilidade social dos jovens de 18 a 29 anos
Produto 4 - Documento técnico analítico contendo estudo analítico sobre o perfil dos
jovens de 18 a 29 anos atendidos pelo Programa Projovem Urbano – edição 2012,
contemplando aspectos de sua realidade social, singularização desta juventude,
permanência na Escola, média de pontuação no processo formativo, elementos de
eficiência e eficácia do Programa com vistas á formulação de proposta de monitoramento
e avaliação desta política pública.
Atividades para elaboração do Produto 5:
Atividade 5.1: Analisar os marcos políticos e legais sobre as competências dos entes
federados na oferta da educação básica.
Atividade 5.2: Identificar e sistematizar indicadores nacionais relacionados ao
atendimento de jovens de 18 a 29 anos no que se refere às demandas de atendimento
educacional especializado, nos municípios que executam o Projovem Urbano em 2012.
Atividade 5.3: Consultar informações sobre frequência e rendimento dos jovens de 18 a
29 atendidos pelo Programa Projovem Urbano – edição 2011 e 2012.
Atividade 5.4: Consultar a base de dados do Sistema de Matrícula, Acompanhamento de
Frequência e Certificação do Projovem Urbano – edição 2012

Produto 5 - Documento técnico contendo proposta de um conjunto de indicadores de
acompanhamento e avaliação do ProJovem Urbano, incluindo tendências e progressos
em sua atuação, visando a estruturação de um sistema de monitoramento bem como o
aprimoramento do Programa como política pública destinada a populações juvenis de 18
a 29 anos.
4. Prazo e cronograma de atividades e apresentação dos produtos
O contrato terá vigência de até 11 (onze) meses, podendo o cronograma de atividades
sofrer alterações visando seu ajuste à dinâmica de desenvolvimento dos trabalhos,
mediante decisão conjunta entre o contratado e a unidade responsável pelo
acompanhamento do contrato.
5. Custos e forma de pagamento
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O custo total dos serviços de consultoria está definido em R$ 75.000,00 (setenta e cinco
mil reais) observando-se, para o desembolso financeiro, os prazos indicados no
cronograma de atividades abaixo:
Data
e
Produtos
Valor
Entrega
Produto 1 – Documento técnico contendo estudo
analítico dos indicadores nacionais, organizados por 45 dias após
Estado e Região, relacionados à situação educacional da assinatura
R$ 11.250,00
juventude, com destaque para a faixa etária de 18 a 29 do Contrato.
anos.
Produto 2 – Documento técnico contendo estudo
analítico dos dados referentes às matrículas e
dias
atendimento a populações juvenis de 18 a 29 anos, com 115
registro no Censo Escolar INEP/MEC 2011, modalidade após
R$ 15.000,00
assinatura
Educação de Jovens e Adultos e no Sistema do
Programa Brasil Alfabetizado 2011, nos estados e do Contrato.
municípios executores do Projovem Urbano 2012.
Produto 3 - Documento técnico contendo análise dos
dados referentes às matrículas com registro no Censo
Escolar INEP/MEC 2011 da educação profissional 2011
dias
bem como da oferta e realização de cursos 190
após
FIC/PRONATEC e Proeja, nos estados e municípios
R$ 17.000,00
assinatura
executores do Projovem Urbano 2012, incluindo
proposta de indicadores para acompanhamento destas do Contrato.
ações desenvolvidas em parceria com o Projovem
Urbano.
Produto 4 - Documento técnico analítico contendo
estudo analítico sobre o perfil dos jovens de 18 a 29
anos atendidos pelo Programa Projovem Urbano –
dias
edição 2012, contemplando aspectos de sua realidade 260
após
social, singularização desta juventude, permanência na
R$ 15.750,00
Escola, média de pontuação no processo formativo, assinatura
elementos de eficiência e eficácia do Programa com do Contrato.
vistas á formulação de proposta de monitoramento e
avaliação desta política pública.
Produto 5 - Documento técnico contendo proposta de
um conjunto de indicadores de acompanhamento e
dias
avaliação do ProJovem Urbano, incluindo tendências e 330
a
progressos em sua atuação, visando a estruturação de após
um sistema de monitoramento bem como o assinatura
R$ 16.000,00
aprimoramento do Programa como política pública do contrato.
destinada a populações juvenis de 18 a 29 anos.
Valor Total
R$ 75.000,00
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6. Apresentação dos Produtos
Os produtos serão apresentados em formato impresso, em 1 (uma) via, tamanho A-4, e
em CD (uma via) produzido nos aplicativos compatíveis com Microsoft Office 2004,
mediante Parecer Técnico aprovando-os, emitido pela unidade demandante da
consultoria.
7. Perfil do Contratado:
7.1. Descrição:

Diploma de graduação de nível superior em estatística ou na área de ciências
sociais aplicadas ou na área de ciências humanas.

Mestrado na área de Estatística ou de Ciências Sociais Aplicadas.
7.2. Exigências específicas:
 Experiência profissional mínima de 2 (dois) anos na área de pesquisa, avaliação de
projetos e programas sociais, análise de dados estatísticos e formulação de indicadores.
7.3. Desejável:
Conhecimento em Políticas Públicas de Educação
Conhecimento em Educação de Jovens e Adultos
Conhecimento em Políticas Públicas de Juventude
Disponibilidade para viagens.
OBS.: As experiências serão comprovadas por meio de apresentação de documentos tais
como: contratos de trabalho e/ou prestação de serviços, registro em carteira de trabalho
ou documentos equivalentes.
8. Número de vagas
01 (uma) vaga.
9. Processo Seletivo
a) O processo seletivo simplificado de que trata este Termo de Referência consistirá de
duas fases: 1ª fase - análise curricular; 2ª fase – entrevista.
b) Os candidatos selecionados para a 2ª fase do processo seletivo que não residam em
Brasília/DF poderão participar do processo de seleção por meio de entrevista via telefone,
que será gravada e anexada ao Processo.
c) Todos os candidatos selecionados para a 2ª fase do processo deverão apresentar
documentação comprobatória da experiência profissional e de formação acadêmica, no
momento da entrevista.
d) Os candidatos selecionados para a entrevista que não residam em Brasília deverão
remeter a documentação comprobatória da formação acadêmica e experiência
profissional (conforme Edital) por fax ou por meio eletrônico (e-mail) até a data da
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entrevista. Uma vez selecionado, o candidato deverá encaminhar a documentação
mencionada devidamente autenticada em prazo a ser estabelecido pela Comissão de
Seleção.

