Contrata
Consultor na
modalidade Produto
PROJETO 914BRZ1041 EDITAL Nº 02/2012
1. Perfil: 01
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Graduação em qualquer área do conhecimento devidamente
reconhecida pelo MEC. Mestrado em Educação, preferencialmente com ênfase em tecnologias
educacionais.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 05 anos no desenvolvimento de projetos
relacionados à tecnologia educacional. Desejável conhecimento sobre ambientes de educação online
e produção de conteúdos digitais educativos.
5. Atividades: Atividade 1 – levantar, sistematizar e analisar dados e informações sobre experiências
educativas que utilizem conteúdos didático-pedagógicos digitais. Atividade 2 – elaborar relatório
descritivo e analítico das informações coletadas e sistematizadas. Atividade 3 – levantar e
sistematizar marcos teórico-metodológicos sobre o uso de tecnologias de informação e comunicação
na educação. Atividade 4 - levantar, sistematizar e analisar experiências inovadoras na formação de
professores que utilizem tecnologias de informação e comunicação.
6. Produtos/Resultados esperados: PRODUTO 1 – Documento técnico contendo estudo descritivo de
experiências educativas, nacionais e internacionais, que utilizem conteúdos digitais, como subsídio à
Secretaria de Educação Básica na formulação de programas e ações de formação de docentes para
a utilização de tecnologias digitais na educação. PRODUTO 2 – Documento técnico contendo
proposta de conteúdo de materiais didático-pedagógicos digitais, como subsídio à Secretaria de
Educação Básica, no desenvolvimento de programas e ações para a formação de professores da
educação básica, por meio de recursos tecnológicos e comunicacionais.
7. Local de Trabalho: Brasília
8. Duração do contrato: 5 meses
1. Perfil: 02
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Graduação em Ciências Humanas, Sociais ou Sociais Aplicadas,
devidamente reconhecida pelo MEC e Mestrado em Ciências Humanas, Sociais ou Sociais
Aplicadas.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 4 anos em avaliação e monitoramento de políticas
públicas para a educação. Experiência mínima de 2 anos em análise de dados quantitativos e
qualitativos.
5. Atividades: Atividade 1 – levantar e sistematizar e analisar modelos de monitoramento,
acompanhamento e avaliação de projetos e/ou programas educacionais e/ou sociais. Atividade 2 –
formular, testar e validar instrumentos de monitoramento e avaliação técnico-pedagógicos.
Atividade 3 - analisar mecanismos e critérios de monitoramento e acompanhamento de programas
e/ou projetos educacionais e/ou sociais. Atividade 4 – analisar os projetos educacionais prioritários
da Secretaria de Educação Básica. Atividade 5 – definir parâmetros de análise dos programas e
projetos. Atividade 6 - mapear e analisar modelos de processos de monitoramento,
acompanhamento e avaliação de programas e projetos educacionais da Secretaria de Educação
Básica. Atividade 7 – verificar adequação de propostas de monitoramento, acompanhamento e
avaliação adequados à Secretaria de Educação Básica. Atividade 8 - analisar referenciais teóricometodológicos sobre monitoramento e avaliação de projetos educacionais. Atividade 9 - analisar
modelos de monitoramento de avaliação de projetos ou programas educacionais e/ou sociais.
Atividade 10 - verificar adequação de modelos de monitoramento e avalição apropriados à
Secretaria de Educação Básica.
6. Produtos/Resultados esperados: PPRODUTO 1 – Documento técnico contendo levantamento de
modelos de sistemas de monitoramento e avaliação de projetos ou programas educacionais e/ou
sociais desenvolvidos por instituições públicas e/ou privadas. PRODUTO 2 – Documento técnico
contendo estudo analítico e propositivo sobre os mecanismos e critérios de monitoramento e
acompanhamento de projetos educacionais prioritários no âmbito da Secretaria de Educação
Básica. PRODUTO 3 – Documento técnico contendo estudo propositivo para a implantação de
procedimentos e/ou instrumentos e/ou mecanismos para o processo de monitoramento,

acompanhamento e avaliação de programas e projetos educacionais da Secretaria de Educação
Básica. PRODUTO 4 – Documento técnico contendo modelo de monitoramento, acompanhamento
e avaliação técnico-pedagógico de projetos educacionais desenvolvidos pela Secretaria de Educação
Básica, como forma de elevar sua eficiência e sustentabilidade.
7. Local de Trabalho: Brasília
8. Duração do contrato: 10 meses
Os interessados deverão enviar o CV do dia 05/10/2012
2012 até o dia 12/10
12 10/2012
10 2012 no endereço eletrônico
ugp.seb@mec.gov.br, conforme modelo PADRÃO, disponível em www.mec.gov.br Serviços/Concursos e Seleções/Seleções, informando, obrigatoriamente, o código do Projeto e,
e
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. Não serão analisados os CVs enviados fora do modelo PADRÃO.
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.

