MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva Adjunta

*Perfil: 01
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 009/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE
CONSULTORIA NA MODALIDADE PRODUTO

1. NÚMERO E TÍTULO DO PROJETO
PROJETO UNESCO 914BRZ1141 – Participação e Mobilização Social pela Educação
2. UNIDADE DEMANDANTE
Secretaria Executiva Adjunta
3. ENQUADRAMENTO DA CONTRATAÇÃO - VINCULAÇÃO AO PRODOC
Objetivo Imediato 1. Desenvolver conceitos e metodologias para orientar a organização da
Conferência Nacional de Educação em suas etapas municipal/intermunicipal, estadual/distrital
e nacional.
Resultado 1.2. Estratégias de gestão, mobilização social e comunicação digital utilizando
tecnologias de informação e comunicação (TICs) desenvolvidas.
Atividade 1.2.1. Elaborar metodologia para acompanhar e mediar diálogos nas redes sociais,
agregar, analisar e sistematizar os debates e conteúdos no âmbito das conferências preparatórias
e livres visando às conferências de educação.
4 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
O Ministério da Educação (MEC), de acordo com a Portaria Ministerial nº 407, de 14 de
dezembro de 2010, e Portaria Ministerial nº 1.410, de 03 de dezembro de 2012, tem por
atribuição prestar suporte técnico e administrativo à organização e realização da CONAE 2014,
por meio do Fórum Nacional de Educação (FNE) e da Secretaria Executiva Adjunta (SEA).
A CONAE 2014 conta com ampla e representativa participação social e institucional, em
âmbito federal, estadual, distrital e municipal, de segmentos educacionais e setores sociais e
contemplando os quatro sistemas de ensino e os poderes legislativo, executivo e judiciário.
Dentre as atividades de suporte técnico, estão estratégias de gestão e, consequentemente, a
organização do conteúdo temático, especialmente em ambientes digitais, com o propósito de
favorecer o debate democrático e agregar emendas substantivas ao Documento-Referência da
CONAE 2014. A dinâmica e metodologia da conferência orientam-se, pela necessidade de
identificar e validar propostas aprovadas em plenárias democráticas, oferecendo aos delegados
- que têm poder deliberativo - subsídios que qualifiquem esse processo. Levantar, sistematizar e
disponibilizar e agregar conteúdos e informações aos delegados eleitos à etapa nacional da
CONAE 2014, oriundas das contribuições geradas nas redes sociais e das conferências
nacionais que tem interfaces sociais com a educação, principalmente as contemporâneas,
realizadas em 2013, é indispensável ao sucesso do evento. Também, levantar informações
jurídico-normativas disponíveis em portais digitais e analisar as convergências entre esse marco
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legal da educação nacional e o conteúdo a ser deliberado pelos delegados, contribuem para a
qualificação dos trabalhos.
A Coordenação da CONAE/2014, por meio do MEC, propõe estimular e facilitar a participação
dos delegados eleitos em debates, referentes aos temas definidos como EIXOS da
CONAE/2014. Assim, para melhor subsidiar as discussões dos participantes, com informações
sobre o ordenamento jurídico da educação nacional e possibilitar maior acesso a informações
contextualizadas sobre temas transversais à educação nacional, faz-se necessário a contratação
da consultoria ora proposta.
Dessa forma, a contratação pleiteada torna-se indispensável no atual contexto desta Secretaria
Executiva Adjunta – SEA/MEC, no sentido de assegurar profissional qualificado para
desenvolver pesquisas analíticas, estudos e seleção de conteúdos convergentes a temática
contida no Documento-Referência.
5 – OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
Contratação de consultoria técnica especializada para desenvolver estudos analíticos e
diagnósticos sobre convergências de conteúdos temáticos, marcos legais jurídicos e outros
documentos técnicos, relacionados a proposta da CONAE 2014.
6 - ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS:
1 – Elaborar instrumentos para coleta de dados sobre o conteúdo temático das conferências
setoriais nacional, realizadas em 2013, no âmbito de outros ministérios do Governo Federal.
2 – Coleta do conteúdo temático das conferências nacional setoriais, realizadas em 2013,
correlacionadas à educação (Igualdada racial; Cultura; Meio ambiente; Cidades; Assistência
social; Desenvolvimento rural sustentável e Economia solidária; Saúde indígena, Proteção e
Defesa civil) dentre outras.
3 – Sistematizar os conteúdos temáticos correlacionados a CONAE 2014, presentes em
documentos norteadores de conferências setoriais realizadas em âmbito nacional.
4 – Elaborar instrumentos para coleta de dados sobre o conteúdo temático das conferências
livres, presenciais e digitais, postadas na rede social CONAE 2014.
5 – Coleta do conteúdo temático das conferências livres cadastradas na rede social CONAE.
6 – Sistematizar os conteúdos temáticos correlacionados a CONAE 2014, postados pelos
participantes das conferências livres no ambiente digital da rede social CONAE.
7 - Analisar conteúdo temático e propostas das conferências nacionais setoriais e rede social da
CONAE 2014, identificando aspectos convergentes e divergentes em relação ao DocumentoReferência da CONAE 2014 e conteúdos deliberados na Plenária Final da etapa nacional.
8 – Relacionar e indicar principais medidas legislativas vigentes da educação nacional,
correlacionadas ao conteúdo temático da CONAE 2014, que subsidiem aos delegados/as,
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durante o processo deliberativo das propostas encaminhadas pela etapa estadual à etapa
nacional.
7 - PRODUTOS OU RESULTADOS PREVISTOS
PRODUTO 1 - Documento técnico contendo estudo sobre marco jurídico da educação
nacional, correlacionados ao conteúdo temático da CONAE 2014, que subsidiem aos
delegados/as, durante o processo deliberativo da etapa nacional..
PRODUTO 2 - Documento técnico contendo estudo sobre apreciação e análise das
convergências das propostas postadas durante as etapas municipal e estadual na rede social da
CONAE 2014, com o conteúdo do Documento-Referência.
PRODUTO 3 – Documento técnico contendo estudo comparativo sobre a influencia das
conferências setoriais nacional (Igualdada racial; Cultura; Meio ambiente; Cidades; Assistência
social; Desenvolvimento rural sustentável e Economia solidária; Saúde indígena, Proteção e
Defesa civil), realizadas no âmbito de outros ministérios do Governo Federal e o conteúdo do
Documento-Referência da CONAE 2014.
PRODUTO 4 - PRODUTO 4 - Documento técnico contendo apreciação e análise da
influência das principais propostas postadas na rede social da CONAE 2014 e do conteúdo
sistematizado das conferências setoriais, com o conteúdo deliberado na Plenária Final da etapa
nacional.
8 – PERFIL
Formação Acadêmica:
Ensino Superior completo em Ciências Humanas ou em Ciências Sociais Aplicadas,
devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação.
Experiência profissional:
Experiência mínima de 2 anos em atividades relacionadas à gestão, com ênfase em avaliação e
monitoramento de políticas públicas em educação ou consultoria/assessoramento técnico na
área de educação para afirmação da diversidade social.

Desejável:
Familiaridade de Tecnologias de Informação e Comunicação que será constatada por meio de
observação da prática de uso dos sistemas a serem trabalhados.
Domínio do Pacote office e Internet – redes sociais – que será aferido por meio de observação
da prática de acesso e navegação.
Pré-requisito: ter disponibilidade para executar atividades em horário comercial, para que
tenha acesso aos dados e informações institucionais necessários à elaboração dos produtos
propostos.
9 – PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO:
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7 meses.

10 - MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO:
Consultor produto.
11 – CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PRODUTOS E PAGAMENTO
O pagamento será efetuado após a entrega dos produtos, segundo as especificações técnicas do
presente termo, condicionado à aprovação pela unidade demandante da consultoria, por meio
de Nota Técnica.
Os produtos devem ser entregues no Ministério da Educação/Secretaria Executiva Adjunta,
Esplanada dos Ministérios, Bloco L, sala 705, CEP: 70.047-900, Brasília/DF: a) 1 cópia em
mídia CD em formato PDF; b) 1 cópia impressa com encadernação em espiral contendo capa
com nome e código do projeto, nº do contrato, título do produto, nome e assinatura do
consultor, local e data.

PRODUTOS
PRODUTO 1 - Documento técnico contendo estudo
sobre
marco
jurídico
da
educação
nacional,
correlacionados ao conteúdo temático da CONAE 2014,
que subsidiem aos delegados/as, durante o processo
deliberativo da etapa nacional.
PRODUTO 2 - Documento técnico contendo estudo
sobre apreciação e análise das convergências das propostas
postadas durante as etapas municipal e estadual na rede
social da CONAE 2014, com o conteúdo do DocumentoReferência.
PRODUTO 3 – Documento técnico contendo estudo
comparativo sobre a influencia das conferências setoriais
nacional (Igualdada racial; Cultura; Meio ambiente;
Cidades; Assistência social; Desenvolvimento rural
sustentável e Economia solidária; Saúde indígena,
Proteção e Defesa civil), realizadas no âmbito de outros
ministérios do Governo Federal e o conteúdo do
Documento-Referência da CONAE 2014.
PRODUTO 4 - Documento técnico contendo apreciação
e análise da influência das principais propostas postadas
na rede social da CONAE 2014 e do conteúdo
sistematizado das conferências setoriais, com o conteúdo
deliberado na Plenária Final da etapa nacional.
TOTAL

Data para
Entrega

Valor das
Atividades
(R$)

40 dias após a
assinatura do
contrato
11.000,00
70 dias após a
assinatura do
contrato
14.000,00
105 dias após a
assinatura do
contrato

13.000,00
210 dias após a
assinatura do
contrato
18.000,00
56.000,00

12. NÚMERO DE VAGAS
1 (uma) vaga.
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13. PROCESSO SELETIVO
Os interessados deverão encaminhar os currículos para o endereço eletrônico: sea@mec.gov.br,
No campo assunto deverá constar o código do Projeto, o número do Edital e o perfil para o qual
está concorrendo. Serão desconsiderados os currículos remetidos em desacordo com estas
exigências e fora do prazo estipulado no Edital.
14. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
O processo seletivo relativo a este Termo de Referência será realizado em duas etapas: análise
curricular e entrevista que será conduzida por Comissão de Seleção, composta por três
servidores do Ministério da Educação, abaixo designada.
Arlindo Cavalcanti de Queiroz – Matrícula SIAPE – 3024105
Nadia Mara Silva Leitão - Matrícula SIAPE – 1787833
Gustavo Mendes Rodrigues Paraguassu - Matrícula SIAPE - 1822611
1. Análise Curricular: serão analisados os critérios formação acadêmica e experiência
profissional, conforme critérios abaixo relacionados. Esta fase tem caráter eliminatório e
classificatório.
1.1 Formação acadêmica:
CARACTERIZAÇÃO (pontuação cumulativa – Máximo 10 pontos)

Pós-graduação lato senso na área de educação ou na área de ciências
sociais aplicadas.
1.2

PONTUAÇÃO

10 (pontos)

Experiência profissional

CARACTERIZAÇÃO (pontuação cumulativa – Máximo 40 pontos)

PONTUAÇÃO

5 pontos para cada ano experiência, além do mínimo exigido, em 40 (pontos)
atividades relacionadas à gestão, com ênfase em avaliação e
monitoramento
de
políticas
públicas
em
educação
ou
consultoria/assessoramento técnico na área de educação para afirmação
da diversidade social
2. Entrevista: após análise curricular, os candidatos considerados aptos a participar da etapa de
entrevista, receberão mensagem eletrônica informando data, local e hora da entrevista. Os
candidatos que residam fora de Brasília/DF poderão ser entrevistados por telefone. A entrevista
deverá ser gravada e anexada ao processo. Esta fase tem caráter classificatório e serão
observados os seguintes critérios.
CARACTERIZAÇÃO (pontuação cumulativa – Máximo 50 pontos)

PONTUAÇÃO

Apresenta cordialidade, polidez, atenção e objetividade. Expressa-se
bem, possuindo boa fluência verbal, clareza na exposição de
15 (pontos)
assuntos/argumentos e capacidade de raciocínio. Apresenta habilidade
para trabalho em equipe.
Domina os assuntos relativos à área de contratação.
25 (pontos)
Demonstra conhecimento sobre técnicas de comunicação oral, virtual e
10 (pontos)
escrita.
15. LOCALIDADE DE TRABALHO
Brasília/DF.
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