Contrata
Consultor na
modalidade Produto
PROJETO 914BRZ1041 EDITAL Nº 06/2012
1. Perfil: 01
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Graduação em qualquer área do conhecimento. Especialização na área
de Educação.
4. Experiência profissional: Experiência profissional mínima de 5 anos em projetos e/ou programas
educacionais e/ou culturais. Experiência profissional no desenvolvimento de, pelo menos, uma
plataforma tecnológica de relacionamento e aprendizagem à distância e de gestão de informações.
Experiência profissional mínima de 3 anos na produção de materiais audiovisuais ou fotográficos.
5. Atividades: Atividade 1 – Levantar os instrumentos e os métodos adotados no mercado para a
coleta de informações, de forma a subsidiar a construção de metodologia e mecanismos específicos
para o levantamento de acervo digital, audiovisual, fotográfico, impresso dos Programas Escolas
Aberta e Mais Educação; Atividade 2 – Sistematizar e analisar as informações mapeadas,
identificando aquelas que mais se assemelham ao escopo da consultoria; Atividade 3 – Propor
instrumento e/ou mecanismos e metodologia para a coleta de material digital, audiovisual,
fotográfico, impresso, dentre outros relacionados aos Programas Escola Aberta e Mais Educação,
produzidos pelas escolas públicas partícipes dos Programas, no período de 2005 a 2012; Atividade
4 – Propor critérios para a definição do recorte amostral a ser adotado no processo de validação do
instrumento e metodologia propostos; Atividade 5 – Aplicar o instrumento e metodologia, a partir
do recorte amostral definido, de forma a validá-los; Atividade 6 – Sistematizar e analisar os dados
verificados no processo de aplicação do instrumento e metodologia; Atividade 7 – Propor ajustes
que, eventualmente, se mostrem necessários; Atividade 8 – Levantar amostra de ferramentas
digitais para o armazenamento de conteúdos audiovisuais, fotográficos e impressos para subsidiar o
desenvolvimento de requisitos básicos para o ambiente digital interativo dos Programas Mais
Educação e Escola Aberta; Atividade 9 – Sistematizar os dados levantados; Atividade 10 – Propor
requisitos básicos para a construção de ambiente digital interativo, incluindo a categorização as
informações a partir do material coletado no processo de aplicação do instrumento e metodologia
formalizados no produto 2; Atividade 11 – Construção de protótipo funcional, baseado nos
requisitos básicos propostos no produto 3, de plataforma digital para armazenamento e
disseminação de acervo referente aos Programas Mais Educação e Escola Aberta; Atividade 12 –
Propor guia onde seja formalizada a proposta de estratégia para a utilização e a atualização do
ambiente digital interativo.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1 – Documento Técnico contendo proposta de
instrumento e metodologia de coleta de material digital, audiovisual, fotográfico, impresso, dentre
outros relacionados aos Programas Escola Aberta e Mais Educação, produzidos pelas Escolas
Públicas partícipes dos Programas, no período de 2005 a 2012, de forma a subsidiar o processo de
gestão e disseminação do acervo a sociedade. Produto 2 – Documento Técnico contendo o estudo
analítico do resultado verificado no processo de aplicação amostral do instrumento e metodologia
propostos, de forma a validá-los, assim como a descrição dos critérios adotados para a definição da
amostra utilizada e, a formalização de eventuais correções do instrumento e método aplicado.
Produto 3 – Documento Técnico contendo proposta de requisitos conceituais para subsidiar a
construção de ambiente digital interativo para o armazenamento do acervo digital, audiovisual,
fotográfico e impresso dos Programas Mais Educação e Escola Aberta. Produto 4 - Documento
Técnico contendo versão beta de ambiente digital e interativo para o armazenamento e
disseminação do acervo digital, audiovisual, fotográfico, impresso, dentre outros relativos aos
Programas Mais Educação e Escola Aberta, de forma a auxiliar o processo de consolidação de
canal de registro dos citados Programas, além de guia explicativo contemplando as estratégias para
a utilização e atualização do ambiente digital.
7. Local de Trabalho: Brasília
8. Duração do contrato: 11 meses
Os interessados deverão enviar o CV do dia 20/12/2012
2012 até o dia 27/12
27 12/2012
12 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. 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, 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.

