Contrata
Consultor na
modalidade Produto
PROJETO 914BRZ1141 EDITAL Nº 03/2013
1. Perfil: 01
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Curso de graduação na área de Ciências Humanas ou em Ciências
Sociais Aplicadas, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação, preferencialmente na
área de comunicação social
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 5 anos em atividades relacionadas à gestão
administrativa ou comunicação social.
Desejável: experiência em conferências de grande porte e domíonio do pacote office.
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.
5. Atividades: - Propor estratégias para mobilização e divulgação da Etapa Nacional da CONAE
2014 junto aos delegados eleitos e indicados à etapa nacional da CONAE 2014 em fevereiro de
2014;
- Propor e elaborar cronograma de implementação de banco de dados, com dados dos delegados
eleitos e os indicados à etapa nacional da CONAE 2014;
- Coletar as informações dos participantes junto aos fóruns estaduais e Sistema de Gerenciamento
da CONAE 2014;
- Propor o banco de dados com as informações coletadas de cada delegado, convidados e
observadores no total de cerca de 4.500(quatro mil e quinhentos) de participantes, incluindo dados
acerca do perfil dos participantes;
- Propor conteúdo de orientações aos delegados com informações sobre a dinâmica da Conferência,
além de outros dados relativos à logística do Evento.
- Propor mecanismos e instrumentos de monitoramento e avaliação das atividades, durante a
Conferência.
6. Produtos/Resultados esperados: PRODUTO 1 – Documento Técnico contendo estratégias de
mobilização e divulgação da etapa nacional da CONAE 2014, considerando os segmentos e setores
regimentais participantes da CONAE 2014, a localização geográfica e o quantitativo de
participantes.
PRODUTO 2 – Documento Técnico contendo projeto de Banco de Dados com as informações dos
delegados e demais participantes da Conferência, para a realização da Etapa Nacional da CONAE
2014, incluindo perfis dos participantes por Unidade da Federação, a fim de subsidiar o Fórum
Nacional de Educação na definição de critérios para construção da metodologia e dinâmica da
CONAE 2014 durante os 5 (cinco) dias de realização da Conferência.
PRODUTO 3 – Documento Técnico contendo estudo avaliativo do processo de mobilização e
divulgação da etapa nacional da CONAE 2014, da infraestrutura dispensada aos delegados com e
sem deficiência, da dinâmica e metodologia dos trabalhos desenvolvidos, bem como proposições de
aprimoramento para as próximas conferências.
7. Local de Trabalho: Brasilia/DF.
8. Duração do contrato: 6 meses
Os interessados deverão enviar o CV do dia 05/12/2013
2013 até o dia 11/12
12/2013
12 2013 no endereço Modelo
Padrão MEC,
em
em formato PDF (exclusivamente), disponível no sítio do MEC http://portal.mec.gov.br - Serviços/SeleçãodeConsultores, para o endereço eletrônico:
sea@mec.gov.br,
sea@mec.gov.br indicando o número do edital e o nome do perfil. 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.

