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PROJETO 914BRA1109 EDITAL Nº 04/2012
1. Perfil: 01
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Graduação em Ciências Sociais ou Humanas, devidamente reconhecido
pelo Ministério da Educação. Mestrado em Ciências Sociais ou Humanas.
4. Experiência profissional: Experiência profissional mínima de 3 (três) anos em atividades de
pesquisa voltados para a área educacional e em docência.
5. Atividades: Atividade 1 - levantar, sistematizar e analisar as práticas operacionais significativas
dos Comitês Territoriais do Programa Escola Aberta nos estados. Atividade 2 – elaborar
documento contendo sugestões para a implementação de novos Comitês Territoriais do Programa
Escola Aberta.Atividade 3 – levantar, sistematizar e analisar informações sobre projetos e
programas de formação desenvolvidos pelos Comitês Territoriais do Programa Escola Aberta.
Atividade 4 - analisar referenciais teórico-metodológicos da educação integral. Atividade 5 –
elaborar documento contendo sugestões para o aprimoramento dos programas de formação dos
Comitês Territoriais do Programa Escola Aberta.Atividade 6 – analisar dados e informações sobre
o funcionamento dos Comitês Territoriais do Programa Escola.Atividade 7 – elaborar documento
contendo orientações e sugestões para a gestão operacional e pedagógica dos Comitês Territoriais
do Programa Escola Aberta.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1 - Documento técnico contendo análise de experiências
significativas de Comitês Territoriais do Programa Escola Aberta, destacando suas possíveis
contribuições para o fortalecimento da política de educação integral nos sistemas públicos de
ensino.Produto 2 – Documento técnico contendo análise dos projetos e programas de formação
desenvolvidos pelos Comitês Territoriais do Programa Escola Aberta, como subsídio à Diretoria de
Currículos e Educação Integral na formulação de orientações às Secretarias Estaduais e Municipais
de Educação para a formação de gestores e educadores para a educação integral, com vistas a
melhoria da qualidade das ações desenvolvidas no âmbito do Programa Escola Aberta.Produto 3 –
Documento técnico contendo estudo propositivo sobre a implementação e o fortalecimento dos
Comitês Territoriais do Programa Escola Aberta, como subsídio à Diretoria de Currículos e
Educação Integral na consolidação da política de educação integral nos sistemas públicos de ensino.
7. Local de Trabalho: Brasília
8. Duração do contrato: 8 meses
1. Perfil: 02
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Diploma de Graduação de Nível Superior em Ciências Humanas ou
Sociais reconhecido pelo Ministério da Educação. Mestrado em Ciências Humanas ou Sociais.
4. Experiência profissional: Experiência profissional Mínima de 05 (cinco) anos na área de Educação,
preferencialmente em ações de formação, no âmbito da Educação Básica e de 05 (cinco) anos em
acompanhamento de projetos educacionais e/ou sociais. Comprovada publicação de livros ou
artigos na área educacional.
5. Atividades: Atividade 1: levantar, sistematizar e analisar dados e informações relativos à adesão e
implementação do Programa Escola Aberta produzidos pelo Ministério da Educação no período de
2004 a 2012. Atividade 2: coletar dados e informações sobre o desenvolvimento do Programa Escola
Aberta nos estados e municípios que aderiram ao Programa entre os anos de 2004 a 2012.
Atividade 3: construir e aplicar instrumento de coleta de dados.Atividade 4: analisar relatório
contendo levantamento dos materiais instrucionais e pedagógicos utilizados e produzidos no âmbito
do Programa; Atividade 5: desenvolver critérios de agrupamento dos materiais analisados por eixo
temático; Atividade 6: construir e aplicar formulário de entrevista para coleta de dados junto às
Secretarias de Educação. Atividade 7: sistematizar e analisar dados coletados. Atividade 1: levantar
os dados históricos, conceituais, metodológicos e legais do Programa Escola Aberta.Atividade 8:
mapear informações relativas ao processo de implementação e desenvolvimento do Programa
Escola Aberta junto aos sistemas de ensino e comunidades, de forma a verificar o impacto das ações
do Programa nestes segmentos. Atividade 9: sistematizar e analisar dados coletados Atividade 10:
Realizar pesquisa, estudo e análise de todos os documentos levantados, referente ao

ProgramaEscola Aberta. Atividade 11: Realizar levantamento e analise dos dados dos Sistemas de
Informação, utilizados pelo MEC na gestão do Programa Escola Aberta.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento técnico contendo estudo analítico do
resultado apurado no processo de aplicação do instrumento de coleta de dados referente à adesão, à
implementação e o desenvolvimento do Programa Escola Aberta, no âmbito dos sistemas públicos
de ensino, no período de 2004 a 2012. Produto 2: Documento técnico contendo proposta de manual
de orientações operacionais e pedagógicas para as secretarias estaduais e municipais de educação
para a adesão, implementação e desenvolvimento do Programa Escola Aberta, como estratégia de
fortalecimento da política de Educação Integral da Secretaria de Educação Básica, contemplando,
ainda, os critérios de agrupamento por temas e os instrumentos de coleta de dados propostos.
Produto 3: Documento técnico contendo análise do panorama da política de educação integral da
SEB/MEC, contemplando os aspectos históricos, conceituais, metodológicos e legais, com enfoque
no Programa Escola Aberta. Produto 4: Documento contento avaliação do Programa Escola
Aberta, realizada a partir dos resultados levantados desde a sua implementação, bem como das
avaliações institucionais realizadas nesse período e dos registros das Secretarias de Educação
parceiras do Programa, contemplando os apontamento quanto aos limites e às potencialidades do
Programa para o próximo período.
7. Local de Trabalho: Brasília
8. Duração do contrato: 10 meses
1. Perfil: 03
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Nível Superior em Ciências Humanas ou Sociais reconhecido pelo
Ministério da Educação e Especialização na área da educação.
4. Experiência profissional: Comprovada experiência profissional de 5 (cinco) anos na elaboração,
desenvolvimento e acompanhamento de projetos educacionais, culturais e/ou sociais. Desejável
publicação na área de educação e/ou cultura.
5. Atividades: Atividade 1: levantar, sistematizar e analisar documentos e ações do Programa Escola
Aberta nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.Atividade 2: elaborar e aplicar instrumento de
coleta de dados para subsidiar o mapeamento de boas práticas relacionadas à educação integral nas
regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.Atividade 3: definir critérios para escolha das escolas a serem
pesquisadas.Atividade 4: levantar, sistematizar e analisar documentos e ações do Programa Escola
Aberta nas regiões Norte e Nordeste.Atividade 5: elaborar e aplicar instrumento de coleta de dados
para subsidiar o mapeamento de boas práticas relacionadas à educação integral nas regiões Norte e
Nordeste.Atividade 6: analisar referenciais teóricos-metodológicos da educação integral.Atividade
7: construir proposta de linha editorial para a publicação de materiais informativos e formativos do
Programa Escola Aberta.Atividade 8: produzir conteúdo informativo de materiais audiovisuais.
Atividade 9: selecionar imagens e conteúdos para elaboração de um DVD institucional a ser
produzido pela Secretaria de Educação Básica.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento técnico contendo estudo analítico das
experiências exitosas de Educação Integral mapeadas no âmbito do Programa Escola Aberta nas
regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, apontando eventuais contribuições para a atualização de ações
e/ou políticas públicas de educação básica.Produto 2: Documento técnico contendo estudo analítico
das experiências exitosas de Educação Integral mapeadas no âmbito do Programa Escola Aberta
nas regiões Norte e Nordeste, apontando eventuais contribuições para a atualização de ações e/ou
políticas públicas de educação básica.Produto 3: Documento contendo estudo analítico de
documentos educativos (livros, dvds, filmes, sites, dentre outros), orientadores do Programa Escola
Aberta, nas cinco regiões brasileiras, como forma de apoiar a construção de publicações pela
Secretaria de Educação Básica, com o intuito de fortalecer e aperfeiçoar a política de educação
integral nos sistemas públicos de ensino.Produto 4: Documento contendo proposta de conteúdo
audiovisual sobre o Programa Escola Aberta, como estratégia de enraizamento e disseminação da
política de educação integral nos sistemas públicos de ensino.
7. Local de Trabalho: Brasília
8. Duração do contrato: 10 meses
Os interessados deverão enviar o CV do dia 04/11/2012
2012 até o dia 11/11
11 11/2012
11 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 ,
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.

