Contrata
Consultor na
modalidade Produto
PROJETO 914BRZ1141 EDITAL Nº 03/2014
1. Perfil: 01
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Ensino superior completo em Ciências Sociais ou áreas afins,
devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação, e doutorado, reconhecido pela
CAPES/MEC, preferencialmente na área de educação.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 2 anos em atividades relacionadas à gestão e/ou
pesquisa e/ou avaliação de políticas educacionais e/ou coordenação de projetos. Desejável:
Produção técnica na área educacional e/ou produção de artigos em periódicos indexados e/ou livros
e/ou capítulos de livros na área de políticas educacionais.
5. Atividades:
– Analisar a metodologia da avaliação dos indicadores do PNE no período 2001-2008.
– Definir metodologia consolidada de avaliação do PNE.
– Inventariar e analisar programas e ações do governo federal.
– Sistematizar políticas instituídas pelo governo federal no período de 2009 a 2010.
– Inventariar propostas do Documento-Referência da CONAE/2014, sobre as metas do PNE 20012010.
- Analisar indicadores de monitoramento das metas do PNE.
– Analisar contextualizadamente as metas do PNE relativas aos anos de 2009-2010.
- Revisar o resultado apurado no período 2001 a 2008, em relação à educação superior.
– Analisar ações da Educação Superior do PNE 2009/2010.
– Revisar os resultados apurados no período 2001-2010 em relação à Educação Superior.
– Inventariar programas e ações educacionais no âmbito do Mercosul.
– Identificar a existência de planos de educação no âmbito do Mercosul.
– Analisar a estrutura dos planos de educação identificados no âmbito do Mercosul.
1. Produtos/Resultados esperados: Produto 1 - Documento técnico contendo estudo avaliativo
das metas e estratégias no período 2009/2010, no âmbito do PNE 2001/2010.
Produto 2 – Documento técnico contendo estudo analítico das metas do PNE 2009-2010 relativas ao
Tema Ensino Superior.
Produto 3 - Documento técnico contendo revisão dos resultados apurados na avaliação das metas
do período 2001 a 2008, relativa ao tema ensino superior, no âmbito do PNE 2001/2010.
Produto 4 - Documento técnico contendo resultado dos estudos temáticos referente às metas do
PNE 2009-2010.
Produto 5 – Documento técnico contendo resultado dos estudos temáticos referentes às metas do
PNE 2001-2010.
Produto 6 - Documento técnico contendo estudo analítico dos planos de educação ou equivalentes
nos países do Mercosul.
Produto 7 – Documento Técnico contendo estudo comparativo dos Planos de Educação ou
equivalentes nos países do Mercosul.
7. Local de Trabalho: Todo o território nacional
8. Duração do contrato: 11 meses
1. Perfil: 02
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Ensino Superior ou graduação em qualquer curso na área de Ciências
Exatas, preferencialmente em Tecnologia da Informação, Ciência da Computação, Sistema de
Informação ou Processamento de Dados, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 2 anos em gestão e monitoramento de projetos no
setor público, preferencialmente em tecnologia da informação; análise de sistemas e mapeamento
de processos de negócio; análise e levantamento de requisitos de sistemas de tecnologia da
informação; em assessoria ou consultoria em sistemas informatizados para Órgãos Públicos; em
análise de sistemas governamentais;
Desejável:
Experiência em sistemas informatizados de controle de atividades de relatoria e gerenciamento de

Conferências e Especialização, preferencialmente em Gestão de Projetos.
5. Atividades: - Analisar as documentações existentes do sistema Relatoria;
- Analisar e propor melhorias a serem desenvolvidas nas funcionalidades dos sistemas Relatoria
visando a Conae 2014;
- Propor subsídios técnicos para apoiar o processo de definição das melhorias no sistema Relatoria
junto à Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI/MEC);
- Acompanhar e validar o processo de migração dos dados das propostas condensadas referentes
aos blocos 1, 2 e 3 no banco de dados do sistema Relatoria;
- Subsidiar a transferência de conhecimentos na utilização das funcionalidades dos sistemas
Relatoria quando necessário;
- Propor subsídios para apoiar o processo de construção de manuais que facilitem a utilização dos
recursos do sistema de Relatoria na etapa nacional da Conae 2014;
- Propor estratégias a serem adotadas para o aprimoramento das funcionalidades do sistema
Relatoria para que o mesmo se torne sistema corporativo do MEC.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 01 - Documento técnico contendo estudo propositivo das
funcionalidades do Sistema de Relatoria referentes às Plenárias de Eixo e Final da Conae 2014,
visando melhorias nos seus módulos.
Produto 02 - Documento técnico contendo estudo analítico dos resultados e do processo de
aplicação das melhorias implementadas no Sistema de Relatoria durante as plenárias de eixos e
plenária final da CONAE 2014.
Produto 03 - Documento Técnico contendo proposta de estratégias a serem adotadas para o
aprimoramento das funcionalidades do sistema Relatoria, de forma a torna-lo um sistema legado
para que o MEC possa utilizá-lo corporativamente, nas próximas conferências.
7. Local de Trabalho: Brasilia
8. Duração do contrato: 06 meses
1. Perfil: 03
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Ensino Superior ou graduação nas áreas de ciências humanas,
preferencialmente pedagogia, ou Ciências sociais aplicadas, de acordo com a tabela de áreas de
conhecimento da CAPES, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação, com
especialização na área de humanas.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 2 (dois) anos em atividades relacionadas à gestão
de projetos educacionais e/ou Experiência mínima de 2 (dois) anos em atividades relacionadas à
avaliação na área educacional e/ou Experiência mínima de 2 (dois) anos em atividades relacionadas
ao monitoramento de projetos educacionais e/ou Experiência mínima de 2 (dois) anos em atividades
relacionadas à consultoria/assessoramento técnico na área de educação.
Desejável: participação em conferências de educação.
5. Atividades: - Analisar os registros sobre a mobilização/organização dos setores Quilombolas nas
Conferências municipais/intermunicipais e estaduais/distrital, por Unidade da Federação.
- Analisar os registros sobre a mobilização/organização dos setores Indígenas nas Conferências
municipais/intermunicipais e estaduais/distrital, por Unidade da Federação.
– Levantar, sistematizar e analisar os dados dos participantes em geral, bem como daqueles
participantes eleitos dos setores nas Conferências municipais/intermunicipais e estaduais/distrital,
por Unidade da Federação.
- Levantar, sistematizar e analisar o quantitativo de vagas disponibilizadas pelo Fórum Nacional de
Educação para os setores, por Unidade da Federação, para a etapa nacional.
– Analisar os registros sobre a mobilização/organização dos setores nas Conferências
municipais/intermunicipais e estaduais/distrital, por Unidade da Federação.
- Identificar, coletar e analisar dados referentes à participação dos setores nas conferências
municipais/estaduais/distrital; apontar as dificuldades de deslocamento, recursos financeiros e
outros entraves à participação.
6. Produtos/Resultados esperados: PRODUTO 1 - Documento técnico contendo estudo analítico do
processo de mobilização dos Delegados Quilombolas e dos Povos Indígenas para a etapa nacional
da CONAE 2014, incluindo apontamento das dificuldades e entraves encontrados para a
participação desses na etapa nacional, a fim de subsidiar o FNE na proposição de ações
viabilizadoras para garantir a participação dos delegados representantes desses Povos.
PRODUTO 2 - Documento técnico contendo estudo comparativo entre a participação dos setores
nas etapas municipais/intermunicipais, estaduais e distrital da CONAE2014, o quantitativo eleito
para a etapa nacional, e o quantitativo de vagas disponibilizadas pelo Fórum Nacional de Educação
para cada setor, avaliando a relação e apontando ajuste na distribuição para edições posteriores.

PRODUTO 3 - Documento técnico contendo diagnóstico de participação dos setores previstos no
Regimento Interno da CONAE 2014 apontando as principais dificuldades encontradas para a
participação de seus representantes na Conferência e proposta de aprimoramento e fortalecimento
da participação desses setores nas próximas conferências.
7. Local de Trabalho: Brasilia
8. Duração do contrato: 06 meses

Os interessados deverão enviar o CV do dia 03/10/2014 até o dia 10/10/2014 no Modelo Padrão
MEC, em formato PDF (exclusivamente), disponível no sítio do MEC - http://portal.mec.gov.brConheça o Mec/Seleção de Consultores, para o endereço eletrônico: sea@mec.gov.br. Os Termos de
Referência dos perfis a serem contratados estão disponíveis para consulta, a partir de 03/10/2014 ,
no sitio do MEC - http://portal.mec.gov.br-Conheça o Mec/SeleçãodeConsultores, 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.
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.

