Parte C
Contrata
Consultor na
modalidade Produto
PROJETO 914BRZ1041 EDITAL Nº 18/2013
Publicação de 01 perfil(is) para contratação de profissional(is) na(s) área(s) Ciências Sociais ou Humanas,
cuja(s) vaga(s) está(ão) disponível (is) na página da UNESCO, www.brasilia.unesco.org/vagasprojetos e
na página do Ministério da Educação - www.mec.gov.br-seleção de consultores.
Os interessados deverão enviar o CV do dia 01/08/201
2013
2013 até o dia 08/08/2013 no endereço eletrônico
ugp.seb@mec.gov.br, conforme modelo PADRÃO, disponível em www.mec.gov.br - Seleção
Seleção de
Consultores,
Consultores, indicando, obrigatoriamente, o Projeto e o número do Edital para o qual está
concorrendo, 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.
C1 – Edital Resumido

C2 – Edital Completo

Contrata
Consultor na
modalidade Produto
PROJETO 914BRZ1041 EDITAL Nº 18/2013
1. Perfil: 01
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Curso superior e mestrado em Ciências Sociais ou Humanas,
devidamente reconhecido pelo MEC.
4. Experiência profissional: Experiência profissional mínima de 05 (cinco) anos em gestão de políticas
culturais ou educacionais. Comprovação de, no mínimo, 05 (cinco) artigos nas áreas de educação ou
cultura.
5. Atividades: Atividade 1 – Realizar pesquisa bibliográfica e estudo sobre concepções teóricas,
bases legais e normativas referentes à educação Integral, à memória social e aos museus.
Atividade 2 - Sistematização de convergência de propostas de Educação Integral e das práticas
educativas nos museus. Atividade 3 – Mapear, de forma amostral, as práticas educativas das
escolas estaduais e/ou municipais e dos museus, observando a contribuição para a construção da
memória no universo escolar e comunitário. Atividade 4 - Sistematizar e analisar os dados e as
informações coletadas, destacando pontos críticos, boas práticas e inovações dos territórios.
Atividade 5 – Mapear, de forma amostral, as práticas educativas das escolas estaduais e/ou
municipais e dos museus, observando a contribuição para a construção da memória no universo
escolar e comunitário. Atividade 6 - Sistematizar e analisar os dados e as informações coletadas,
destacando pontos críticos, boas práticas e inovações dos territórios. Atividade 7 - Sistematizar as
informações de educação integral e da educação museal no âmbito escolar e comunitário,
contemplando a memória social. Atividade 8 - Propor material de referência contemplando novas
metodologias para a implementação e/ou consolidação de ações intersetoriais entre escola e museu.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1 – Documento técnico contendo estudo analítico sobre as
relações entre Educação e Cultura, a partir de aspectos relativos à Educação Integral, à memória
social e aos museus. Produto 2 - Documento técnico contendo estudo analítico sobre as práticas de

educação integral, a ação educativa nos museus e o processo de construção da memória no universo
escolar e comunitário, por amostragem, em estados e municípios das regiões Sul e Sudeste. Produto
3 - Documento técnico contendo estudo analítico sobre as práticas de educação integral, a ação
educativa nos museus e o processo de construção da memória no universo escolar e comunitário,
por amostragem, em estados e municípios das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Produto 4 Documento Técnico contendo proposta de material de referência para subsidiar a construção de
estratégias de fortalecimento do diálogo entre escolas e museus, contribuindo para a valorização da
memória social e a potencialização das ações de educação integral.
7. Local de Trabalho: Brasília
8. Duração do contrato: 12 meses
Os interessados deverão enviar o CV do dia 01/08/2013
2013 até o dia 08/08/2013
2013 no no endereço
eletrônico ugp.seb@mec.gov.br, conforme modelo PADRÃO, disponível em www.mec.gov.br - ,
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.

