Parte C
Contrata
Consultor na
modalidade Produto
PROJETO 914BRZ1041 EDITAL Nº 20/2013
Publicação de 01 perfil(is) para contratação de profissional(is) na(s) área(s) Educação, 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 22/09/201
2013
2013 até o dia 29/09/2013 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 20/2013
1. Perfil: 01
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Licenciatura em qualquer área do conhecimento, devidamente
reconhecida pelo MEC. Mestrado em qualquer área do conhecimento, preferencialmente em
Educação.
4. Experiência profissional: Experiência profissional mínima de 5 anos em atividades relacionadas ao
Ensino Médio. Experiência profissional mínima de 5 anos em docência.
5. Atividades: Atividade 1: Identificar os parâmetros para a formulação de oficina presencial.
Atividade 2: Analisar programas Sala de Professor e Acervo, produzidos pela TV Escola, tendo
como foco sua possível utilização nas oficinas. Atividade 3: Analisar objetos educativos do Portal do
Professor, BIOE e portal da TV Escola, tendo como foco sua possível utilização nas oficinas, de
modo a complementar os conteúdos desenvolvidos nos programas Sala de Professor e Acervo.
Atividade 4: : Exemplificar, com pelo menos duas disciplinas do currículo do ensino médio, a
formulação de oficina presencial e o desenvolvimento de um projeto interdisciplinar, com os
programas, objetos e atividades. Atividade 5: Apresentar cronograma de implantação das oficinas,
sendo pelo menos duas em cada região do País, no sistema estadual de ensino. Atividade 6:
Identificar os parâmetros para a formulação do documento de avaliação. Atividade 7: Elaborar
formulário de avaliação das oficinas, a ser preenchido pelos professores participantes. Atividade 8:
Identificar os parâmetros para a formulação do manual de produção e aplicação das oficinas
presenciais. Atividade 9: Elaborar manual das oficinas, com os seguintes elementos: a) definição de
espaços, atividades e cronograma; b) definição dos conteúdos a serem utilizados nas oficinas
presenciais; c) avaliação das atividades.Atividade 10 : Aplicar o formulário de avaliação das
oficinas aos participantes regionais. Atividade 11: Elaborar relatório das oficinas, com os seguintes
tópicos: a) análise dos formulários de avaliação dos participantes; b) adaptações necessárias às

oficinas presenciais; c) proposta de continuidade das ações de formação na região. Atividade 12:
Aplicar o formulário de avaliação das oficinas aos participantes regionais. Atividade 13: Elaborar
relatório das oficinas, com os seguintes tópicos: a) análise dos formulários de avaliação dos
participantes; b) adaptações necessárias às oficinas presenciais ; c) proposta de continuidade das
ações de formação na região. Atividade 14: Aplicar o formulário de avaliação das oficinas aos
participantes regionais. Atividade 15: Elaborar relatório das oficinas, com os seguintes tópicos: a)
análise dos formulários de avaliação dos participantes; b) adaptações necessárias às oficinas
presenciais; c) proposta de continuidade das ações de formação na região.
6. Produtos/Resultados esperados: PRODUTO 1 – Documento técnico contendo estratégia para
formulação de oficina presencial a ser desenvolvida nos sistemas de ensino com os programas para
o ensino médio da TV Escola. PRODUTO 2: Documento técnico contendo estratégia avaliativa das
oficinas presenciais, a ser aplicada aos professores de ensino médio participantes. PRODUTO 3:
Documento técnico contendo manual de produção e aplicação das oficinas presenciais, a ser
disponibilizado aos sistemas de ensino para posterior utilização regional. PRODUTO 4: Documento
técnico contendo relatório sobre a aplicação das oficinas presenciais nas regiões Sul e Sudeste.
PRODUTO 5: Documento técnico contendo relatório analítico sobre a aplicação das oficinas
presenciais nas regiões Centro-Oeste e Norte. PRODUTO 6: Documento técnico contendo relatório
analítico sobre a aplicação das oficinas presenciais na região Nordeste.
7. Local de Trabalho: Em todo o território nacional.
8. Duração do contrato: 12 meses
Os interessados deverão enviar o CV do dia 22/09/2013
2013 até o dia 29/09/2013
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.

