Contrata
Consultor na
modalidade Produto
PROJETO 914BRZ1139 EDITAL Nº 04/2013/SASE/MEC - Republicação
1. Perfil: Consultoria técnica especializada para desenvolver metodologia de implantação,
monitoramento e avaliação de redes de apoio técnico nos estados e municípios, bem como para
analisar a efetividade das ações e recomendar iniciativas para a continuidade do trabalho.
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Diploma de Graduação em Ciências Humanas ou Sociais, reconhecido
pelo MEC.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 05 anos no desenvolvimento de metodologias de
planejamento participativo/cooperativo e/ou em redes de ação pública de instituições (Ministérios,
Governos de Estado, Empresas Públicas).
- Experiência mínima de 05 (cinco) anos em processos de desenvolvimento institucional e facilitação
de processos grupais, e/ou estruturação de redes/coordenações complexas de políticas públicas.
- Experiência mínima de 05 (cinco) anos no desenvolvimento de técnicas de moderação,
competências conversacionais, institucionais/desenho de processos conversacionais/processos de
negociação e produção de indicadores e sistemáticas de monitoramento e avaliação de políticas
públicas.
Habilidades específicas:
- Desenvolvimento de metodologias de formação e aplicação segunda as necessidades do cliente.
- Capacitação em metodologias para grupos focais.
- Desenho de metodologias qualitativas de avaliação de projetos.
-Desejável experiência em produção de indicadores e sistemáticas de monitoramento e avaliação de
políticas públicas.
5. Atividades: Atividade 1: Sistematizar e analisar as experiências desenvolvidas pela SASE sobre
planos de educação e planos de carreira.
Atividade 2. Buscar subsídios, junto aos membros da rede de apoio técnico já instalada para
alinhamento dos planos de educação, sobre os pontos positivos e as dificuldades enfrentadas ao
longo do processo de sua implantação.
Atividade 3: Elaborar metodologia de trabalho para a implantação de uma rede de apoio técnico
visando a elaboração e ajustes dos planos de carreira do magistério nos estados e municípios,
considerando a experiência acumulada pela SASE na implantação da rede de apoio técnico para
alinhamento dos planos de educação.
Atividade 4: Desenvolver metodologia de monitoramento e avaliação que permita à SASE
acompanhar a rede de apoio técnico implantada para o alinhamento dos planos de educação nos
estados e municípios.
Atividade 5: Desenvolver metodologia de monitoramento e avaliação que permita aos profissionais
da SASE acompanhar a rede de apoio técnico a ser implantada para elaboração e ajustes dos
planos de carreira do magistério nos estados e municípios.
Atividade 6: Analisar os processos realizados pela equipe da SASE/MEC, referentes a implantação,
monitoramento e avaliação das redes de apoio técnico para alinhamento dos planos de educação e
elaboração/ajuste dos planos de carreira do magistério.
Atividade 7: Sistematizar os dados colhidos ao longo do processo de implantação, monitoramento e
avaliação das redes de apoio técnico, analisando a coerência das ações.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1 (atividades 1 e 2)
Documento técnico contendo avaliação das experiências desenvolvidas pela SASE sobre planos de
educação, visando embasar proposta metodológica para o monitoramento e avaliação da rede de
apoio técnico implantada para orientar o trabalho de elaboração/adequação dos planos ao PNE.
Produto 2 (atividades 1, 3 e 4)

Documento técnico contendo avaliação das experiências desenvolvidas pela SASE sobre planos de
carreira dos profissionais do magistério, visando embasar proposta metodológica para a
implantação, monitoramento e avaliação de uma rede de apoio técnico a ser implantada para o
trabalho de elaboração/ajuste dos planos.
Produto 3 (atividades 4 e 5)
Documento técnico contendo proposta metodológica de monitoramento e avaliação dos avanços e
dificuldades das redes de apoio técnico aos estados e municípios na elaboração e ou adequação dos
Planos de Educação e dos planos de carreira do magistério.
Produto 4 (atividades 6 e 7)
Documento técnico contendo estudo avaliativo dos avanços na implantação, monitoramento e
avaliação, pela SASE, das redes de apoio técnico à elaboração de planos de educação e planos de
carreira, com recomendações para a continuidade do trabalho.
7. Local de Trabalho: Local de residência, com disponibilidade para viagens.
8. Duração do contrato: 12 (doze) meses
Os interessados deverão enviar o CV do dia 12/09/2013
2013 até o dia 19/09
19 09/2013
09 2013 no endereço endereço
eletrônico: ugpsase@mec.gov.br no modelo PADRÃO (anexo disponível em www.mec.gov.br Serviços/Seleção de Consultores,
Consultores indicando o número do edital e o nome do perfil em que se
candidata no envelope. Serão desconsiderados os CVs remetidos após a data limite indicada neste edital.
Este edital também será publicado no site da UNESCO, www.brasilia.unesco.org/vagasprojetos.
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.

