Parte C
Contrata
Consultor na
modalidade Produto
PROJETO 914BRZ1041 EDITAL Nº 19/2013
Publicação de 01 perfil(is) para contratação de profissional(is) na(s) área(s) Ciências 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,
ugp.seb@mec.gov.br, conforme modelo PADRÃO, disponível em www.mec.gov.br - 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 19/2013
1. Perfil: 01
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Graduação em Ciências Humanas, devidamente reconhecida pelo MEC.
Doutorado em Ciências Humanas, preferencialmente em Políticas Educacionais.
4. Experiência profissional: Experiência profissional mínima de 10 anos em docência ou gestão na
educação básica, preferencialmente no ensino médio. Experiência profissional mínima de 5 anos em
formação docente. Comprovada publicação de 3 artigos na área educacional.
5. Atividades: Atividade 1 – Analisar e sistematizar, a partir das reuniões do Comitê Gestor, a
elaboração das diretrizes do Plano Nacional do Ensino Médio, considerando a articulação entre
três aspectos constitutivos do PNEM: a formação dos professores do EM, a Gestão Pedagógica e as
Práticas Pedagógicas (com inclusão do uso de Redes), com base nos referenciais teóricos sobre o
Ensino Médio. Atividade 2 – Analisar e sistematizar as contribuições das Universidades Parceiras
na constituição e desenvolvimento do PNEM. Atividade 3 – analisar as propostas de organização
dos cursos de formação de formadores adotados nos Seminários Nacionais e Regionais.
Atividade 4 –apresentar estudo sobre a realização dos Seminários Nacionais e Regionais,
identificando o envolvimento das Universidades Parceiras e das SEDUCs, as dificuldades e as
sugestões mais relevantes dos participantes à Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. Atividade 5
– Apresentar um diagnóstico sobre o perfil dos professores e gestores do ensino médio das dez
escolas selecionadas (duas escolas por região brasileira),a partir das relações entre formação inicial
e as políticas de formação continuada e as condições da gestão escolar e da carreira profissional,
identificando os elementos que impulsionam ou dificultam a participação na formação continuada
como estratégia favorável às inovações pedagógicas. Atividade 6 – analisar a participação dos
professores e gestores nos cursos de formação com base nos fundamentos do Curso de Formação
de Professores, identificando as aproximações, os distanciamentos e as modificações decorrentes da

especificidade do grupo e do contexto das escolas. Atividade 7 - Analisar inovações pedagógicas e
gestão escolar decorrentes das contribuições do curso de formação, na amostragem constituída por
10 escolas, duas por região brasileira e apresentar estudo propositivo com base na utilização de
redes.
6. Produtos/Resultados esperados: PRODUTO 1 - Documento técnico contendo estudo analítico do
Programa de Formação de Professores do Ensino Médio no contexto do Plano Nacional do Ensino
Médio – PNEM: 2013-2014, considerando a articulação entre formação de professores, gestão
pedagógica e disseminação de boas práticas pedagógicas nos sistemas públicos de ensino.
PRODUTO 2 - Documento técnico contendo estudo avaliativo, por amostra, em pelo menos um
estado por região, sobre a organização e a gestão pedagógica dos Cursos de Formação de
Formadores, a partir dos Seminários Nacionais e Seminários Regionais. PRODUTO 3 – Documento
Técnico contendo estudo avaliativo e propositivo sobre as contribuições do curso de formação de
professores com base em amostra constituída por 10 escolas, duas por região brasileira, como
subsídio à Secretaria de Educação Básica/DAGE para formulação de estratégias de indução de
políticas de formação continuada que contribuam para a melhoria da qualidade do ensino médio
nas escolas públicas.
7. Local de Trabalho: Em todo o território nacional.
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.
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.

