Contrata
Consultor na
modalidade Produto
PROJETO 914BRZ1144.5 EDITAL Nº 19/2014
1. Perfil: Consultor Técnico
2. Nª de vagas:01 (uma) vaga.
3. Qualificação educacional: Graduação e Pós-Graduação lato sensu na área de Ciências Humanas,
devidamente comprovadas pelo Ministério da Educação.
4. Experiência profissional: 1) Experiência profissional comprovada mínima de 2 (dois) anos em
educação de jovens e adultos; 2) Experiência comprovada mínima de 2 (dois) anos em análise de
dados estatísticos e análise de Sistemas; 3) Experiência comprovada mínima de 02 (dois) anos em
análise e pesquisas de políticas públicas.
5. Atividades:
Atividades para a elaboração do Produto 1:
Atividade 1.1: Realizar levantamento das principais fragilidades e dificuldades encontradas pelos
gestores locais do Programa Brasil Alfabetizado (PBA), durante o processo de preenchimento das
planilhas dos PPAlfas do ciclo 2013, com vistas a aprimorar os Planos Plurianuais de Alfabetização
(PPAlfas), utilizando como amostra os municípios com maior número de habitantes no campo;
Atividade 1.2: Realizar levantamento de dados estatísticos e qualitativos, considerando o resultado
relativo ao preenchimento dos Planos Plurianuais de Alfabetização (PPAlfas) do ciclo 2013;
Atividade 1.3: Mapear, sistematizar e analisar as informações obtidas com o desenvolvimento das
atividades 1.1 e 1.2, com o intuito de realizar um diagnóstico das adesões ao Programa Brasil
Alfabetizado (PBA).
Atividades para a elaboração do Produto 2:
Atividade 2.1: Realizar análise do Sistema utilizado para o desenvolvimento do Programa Brasil
Alfabetizado (SBA) com o intuito de verificar seu funcionamento e seu nível de complexidade,
buscando torná-lo mais acessível para os seus usuários;
Atividade 2.2: Realizar levantamento de dados estatísticos e qualitativos no Sistema Brasil
Alfabetizado (SBA), referentes ao Programa Brasil Alfabetizado (PBA) e os atores com objetivo de
mapear o perfil daqueles envolvidos, ou seja, os alfabetizandos, alfabetizadores, coordenadoresalfabetizadores, tradutores intérpretes de libras;
Atividade 2.3: Sistematizar os dados estatísticos e qualitativos relativos ao Programa Brasil
Alfabetizado (PBA) e o perfil dos atores envolvidos.
Atividades para a elaboração do Produto 3:
Atividade 3.1: Propor e elaborar um novo formato para o registro do Plano Plurianual de
Alfabetização (PPAlfa), considerando os resultados obtidos com o desenvolvimento do produto 1 e,
também, os critérios estabelecidos pela CGA (Coordenação Geral de Alfabetização), com objetivo
de subsidiar as políticas implementadas pela DPAEJA/SECADI;
Atividade 3.2: Propor e elaborar um novo formato para o registro do Sistema Brasil Alfabetizado
(SBA), considerando os resultados obtidos com o desenvolvimento do produto 2 e, também, os
critérios estabelecidos pela CGA (Coodenação Geral de Alfabetização);
Atividades 3.3: Identificar, sistematizar e analisar as adesões dos últimos 2 ciclos do Programa
Brasil Alfabetizado, utilizando dados tanto do Sistema Brasil Alfabetizado quanto do Plano
Plurianual de Alfabetização ( PPAlfa), referentes aos ciclos de 2012 e 2013.
Atividades para a elaboração do Produto 4:
Atividade 4.1 – Realizar visitas in loco em municípios a serem definidos pelo órgão gestor da
SECADI, com um maior número de habitantes residentes no campo, com o objetivo de avaliar o
impacto de um novo formato de adesão ao Programa Brasil Alfabetizado;
Atividade 4.2 – Realizar diagnóstico sobre a população declarada analfabeta, residente nos
municípios localizados no campo e com maior número de habitantes analfabetos ou com baixos
índices de escolaridade;
Atividade 4.3 – Propor ações para a implementação de planos estratégicos de ação para serem
executados pelos gestores locais do PBA dos municípios definidos pelo órgão gestor da SECADI.
6. Produtos/Resultados esperados:
Produto 1- Documento técnico contendo estudo analítico sobre os Planos Plurianuais de Alfabetização

(PPAlfas) do ciclo 2013, visando verificar as fragilidades e as dificuldades encontradas pelos gestores
do Programa Brasil Alfabetizado (PBA) durante o processo de preenchimento das planilhas que
resultam no PPAlfa, especialmente naqueles municípios de maior número de habitantes do campo,
que não são alfabetizados;
Produto 2 - Documento técnico contendo análise sobre o Sistema Brasil Alfabetizado (SBA),
contemplando os dados estatísticos e qualitativos e as estratégias utilizadas para a execução e a
alimentação do Sistema, com vistas a torná-lo mais acessível para os gestores locais, responsáveis
pela implementação de políticas educacionais nas suas respectivas localidades, especialmente em
munícipios com maior número de habitantes residentes no campo;
Produto 3 - Documento técnico contendo: (i) Estudo analítico sobre as adesões dos ciclos de 2012 e
2013 do Programa Brasil Alfabetizado, contemplando dados do SBA e PPAlfa.; (ii) Proposição de um
novo formato de Plano Plurianual de Alfabetização; (iii) Proposição de um novo formato de Sistema
Brasil Alfabetizado, com o objetivo de tornar o processo de adesão mais ágil e objetivo;
Produto 4 - Documento técnico analítico sobre o impacto do novo formato de adesão ao Programa
Brasil Alfabetizado, utilizando, como amostra, dados de municípios do campo e a proposição de
planos estratégicos de ação para serem executados pelos gestores locais.
7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: até 7 (sete) meses
Processo Seletivo:
Formação Acadêmica - Máximo 10 pontos
CARACTERIZAÇÃO
PONTUAÇÃO
Graduação na área de Ciências Humanas, devidamente comprovada pelo Ministério da Educação.
(1 ponto)
Especialização na área de Ciências Humanas, devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação.
(2 pontos)
Curso de Pós-Graduação, Mestrado, na área de Ciências Humanas, devidamente reconhecida pelo
Ministério da Educação. (3 pontos)
Curso de Pós-Graduação, Doutorado, na área de Ciências Humanas, devidamente reconhecida pelo
Ministério da Educação. (4 pontos)
Experiência Profissional - Máximo 40 pontos
CARACTERIZAÇÃO
PONTUAÇÃO
2 pontos para cada ano de experiência além do mínimo exigido em educação de jovens e adultos. (Até 10
pontos)
2 pontos para cada ano de experiência além do mínimo exigido em análise de dados estatísticos e análise
de Sistemas.
(Até 10 pontos)
4 pontos para cada ano de experiência além do mínimo exigido em análise e pesquisas de políticas
públicas.
(Até 20 pontos)
Entrevista - Máximo 50 pontos
CARACTERIZAÇÃO
PONTUAÇÃO
Conhecimento sobre os indicadores de Educação do Campo. (Até 10 pontos)
Conhecimento em Políticas Públicas de EJA, em especial sobre o Programa Brasil Alfabetizado. (Até 20
pontos)
Conhecimento sobre os Planos Plurianuais de Alfabetização (PPAlfa) e Sistema Brasil Alfabetizado
(SBA). (Até 20 pontos)
Serão exigidos documentos comprobatórios dos itens relativos à Formação Acadêmica e à Experiência
Profissional.
As experiências serão comprovadas por meio de apresentação de documentos tais como: contratos de
trabalho e/ou prestação de serviços, registro em carteira de trabalho ou documentos equivalentes.
Os interessados deverão enviar o CV do dia 28/09/2014 até o dia 05/10/2014 no endereço MODELO
PADRÃO (anexo disponível em www.mec.gov.br- Conheça o MEC/Seleção de Consultores) para o email unidadedeprojetos@mec.gov.br, indicando, obrigatoriamente, o número do Edital e o Projeto,

sob
pena
de
desclassificação.
O
Edital
estará
disponível
no
site
http://app3.brasilia.unesco.org/vagasubo/ - Vagas em Projetos da UNESCO no BRASIL e no site do
MEC www.mec.gov.br - Conheça o MEC/Seleção de 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.

