Contrata
Consultor na
modalidade Produto
PROJETO 914BRZ1148 EDITAL Nº 15/2015
1. Perfil: Consultor Técnico
2. Nª de vagas:2 (duas)
3. Qualificação educacional: • Curso de nível superior, devidamente reconhecido pelo Ministério da
Educação, em pelo menos uma das seguintes graduações: Ciências Humanas, ou Ciências Sociais,
ou Ciências Exatas e da Terra ou Ciências Agrárias, ou Ciências Biológicas.
• Pós Graduação em educação, com certificação por Instituição Credenciada ou, para pósgraduação stricto senso, diploma devidamente reconhecido pelo MEC.
4. Experiência profissional: • Experiência profissional mínima de 03 (três) anos em processos
pedagógicos de educação formal.
• Experiência profissional mínima de 03 (três) anos em processos relacionados a projetos de
políticas de educação dos Programas do MEC.
5. Atividades: CONSULTOR 1 - Estudos voltados para a V CNIJMA
Atividades para a elaboração do Produto 1:
Atividade 1.1 – Identificar os aspectos positivos e negativos apresentado nas quatro edições da
CNIJMA bem como proposta de melhorias para a próxima edição da CNIJMA;
Atividade 1.2 – Levantar as possibilidades de formatos e temas passíveis de abordagem, para
subsidiar a tomada de decisão pela Coordenação, no que diz respeito à realização da V CNIJMA;
Atividade 1.3 – Levantar as necessidades de adequação do material de apoio pedagógico, a ser
distribuído às escolas de Ensino Fundamental, os quais complementam os estudos do tema da V
CNIJMA;
Atividade 1.4 – Propor estratégias de organização do trabalho interno da Coordenação de
Educação Ambiental para preparação da V CNIJMA.
Atividades para a elaboração do Produto 2:
Atividade 2.1 –Analisar comparativamente os planos de ação registrados no PDDE Interativo com
os projetos registrados pelas escolas na etapa local e selecionados na etapa estadual da IV
CNIJMA;
Atividade 2.2 –Analisar a situação de execução dos 04 projetos selecionados na etapa estadual da
IV CNIJMA, verificando se houve implementação e as principais dificuldades;
Atividade 2.3 –Propor critérios de análise técnica dos projetos, bem como indicadores para
avaliação;
Atividade 2.4 – Analisar e avaliar os 107 projetos escolhidos na etapa estadual da IV CNIJMA, a
partir dos critérios e indicadores elaborados, gerando relatório com os resultados da análise.
Atividades para a elaboração do Produto 3
Atividade 3.1 – Analisar o Regulamento Nacional da IV CNIJMA para identificar os aspectos a
serem adequados para realização da V CNIJMA;
Atividade 3.2 – Identificar e sistematizar referenciais sobre os procedimentos e normativos, com
vistas a proposição de metodologia para o planejamento de atividades considerando a subação do
PAR voltada para a V CNIJMA;
Atividade 3.3 – Propor estratégias para subsidiar os processos formativos preparatórios para a V
CNIJMA.
Atividades para a elaboração do Produto 4:
Atividade 4.1 – Analisar as demandas, atendimento e execução das subações do PAR de assistência
financeira voltadas para práticas pedagógicas de educação ambiental nos sistemas públicos de
ensino municipais e estaduais;
Atividade 4.2 – Categorizar e analisar, por amostragem, as atividades apresentadas pelas escolas
nos planos de ação do PDDE Escolas Sustentáveis de 2014, com vistas a formular um diagnóstico
dessas demandas;
Atividade 4.3 – Analisar referenciais conceituais e metodológicos para orientar o desenvolvimento
de práticas pedagógicas de educação ambiental.
CONSULTOR 2: Estudos voltados para a melhoria dos processos de gestão e para mapeamento de
práticas de referência em Educação Ambiental

Atividades para a elaboração do Produto 1
Atividade 1.1 – Levantar e analisar a série histórica 2011/2014 da oferta dos cursos de educação
ambiental no âmbito da RENAFOR;
Atividade 1.2 – Identificar dados relativos ao desenvolvimento dos cursos ofertados com base nos
projetos aprovados em 2014, aos materiais didáticos elaborados e disponibilizados aos cursistas e ao
Ambiente Virtual de Aprendizagem;
Atividade 1.3 – Levantar e relacionar por IES ofertante, com base nos projetos de cursos aprovados
em 2014, as propostas de intervenção pedagógica elaboradas pelos cursistas.
Atividade 1.4 – Levantar e catalogar por IES ofertante, a produção acadêmica de professores ou
cursistas dos cursos de educação ambiental da RENAFOR, realizados de 2013 a 2015.
Atividades para a elaboração do Produto 2:
Atividade 2.1 –Propor metodologias de monitoramento de políticas públicas que possam ser
adaptadas e utilizados pela SECADI para monitorar as ações desenvolvidas no âmbito da política
de educação ambiental formal.
Atividade 2.2 –Propor possíveis indicadores na área de sustentabilidade socioambiental que possam
ser utilizados pela SECADI para subsidiar a aferição do impacto da política pública de educação
ambiental no âmbito formal, no período de 2011 a 2014.
Atividades para a elaboração do Produto 3:
Atividade 3.1 – Propor conteúdos relevantes relacionados à temática de educação ambiental,
necessários à composição de um ambiente virtual;
Atividade 3.2 – Levantar e sistematizar dados relacionados com as práticas de educação ambiental
disponíveis em sistemas ou sites nacionais de pesquisa (IBGE, INEP, IPEA e outros) que possam ser
agregados ou referenciados em um portal ou ambiente virtual;
Atividade 3.3 – Identificar modelos de portais existentes, compatíveis com a proposta de um
ambiente virtual destinado a hospedar, publicizar e gerar relatórios sobre as “práticas de
referência em educação ambiental” desenvolvidas por instituições de ensino.
Atividades para a elaboração do Produto 4:
Atividade 4.1 – Levantar, identificar e analisar iniciativas semelhantes de práticas de referência em
educação ambiental;
Atividade 4.2 – Propor padrão das práticas a serem adotadas e critérios a serem observados;
Atividade 4.3 – Elaborar proposta de formulário eletrônico de inscrição, com campos que
permitam identificar a participação da instituição de ensino em ações de educação ambiental
promovidas pelo Ministério da Educação.
6. Produtos/Resultados esperados: CONSULTOR 1
Produto 1 – Documento técnico contendo plano interno de gestão com vistas a subsidiar a equipe da
Coordenação de Educação Ambiental no trabalho de mobilização, articulação e planejamento das
ações preparatórias da “V Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente – V
CNIJMA”.
Produto 2 – Documento técnico contendo estudo analítico e avaliativo dos projetos de educação
ambiental elaborados pelas escolas de educação básica da rede pública de ensino, tendo por
amostragem o conjunto dos 107 projetos selecionados nas etapas estaduais da IV CNIJMA, com
vistas a contribuir para posteriores avaliações de projetos escolares locais.
Produto 3 – Documento técnico contendo estudo propositivo de orientações para as secretarias de
educação e escolas dos Sistemas Públicos de Ensino, voltadas para o planejamento e
desenvolvimento da subação do PAR destinada à realização das atividades e etapas preparatórias
da “V Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente – V CNIJMA”.
Produto 4 – Documento técnico contendo análise de referenciais conceituais e metodológicos para
subsidiar o desenvolvimento de práticas pedagógicas coerentes com a política pública de educação
ambiental visando atendimento por meio do PAR.
CONSULTOR 2
Produto 1 – - Documento técnico contendo estudo sobre o desenvolvimento pedagógico e
metodológico dos cursos de formação em educação ambiental, ofertados aos profissionais de
educação no âmbito da RENAFOR, com o intuito de subsidiar a melhoria da oferta dos processos
formativos em educação ambiental.
Produto 2 – Documento técnico contendo proposta de metodologia e de indicadores de
monitoramento das ações da Política de Educação Ambiental no âmbito da educação básica.
Produto 3 – Documento técnico contendo proposta conteúdos relevantes para subsidiar a
formulação de um repositório virtual de práticas de referência em educação ambiental
desenvolvidas por instituições de ensino.

Produto 4 – Documento técnico contendo proposta de modelo de formulário eletrônico para
possibilitar a inscrição de práticas de educação ambiental desenvolvidas por instituições de ensino
para composição do repositório de “práticas de referência em educação ambiental” do Ministério
da Educação.
7. Local de Trabalho: Brasilia / DF
8. Duração do contrato: Até 10 (dez) meses

Formação Acadêmica
CARACTERIZAÇÃO (pontuação única – Máxima 15 pontos)
PONTUAÇÃO
Curso superior na área solicitada no perfil profissional
08 pontos
Especialização na área solicitada no perfil profissional
02 pontos
Mestrado na área solicitada no perfil profissional
03 pontos
Doutorado na área solicitada no perfil profissional
02 pontos
Experiência Profissional
CARACTERIZAÇÃO (pontuação única – Máxima 25 pontos)
Pontuação máxima
Dois pontos para cada ano de experiência profissional em processos pedagógicos de educação formal,
além do mínimo exigido em edital.
10 pontos
Dois pontos por cada ano de experiência profissional em processos relacionados a projetos de políticas de
educação dos Programas do MEC, além do mínimo exigido em edital.
10 pontos
1 ponto para cada ano de experiência em processos de formulação e implementação de Políticas Públicas
de Educação Ambiental.
05 pontos
Entrevista
CARACTERIZAÇÃO (pontuação Acumulativa – Máximo 60 pontos) PONTUAÇÃO
Conhecimento e experiência sobre elaboração de documentos técnicos na área educacional.
Até 10
pontos
Conhecimento e experiência em processos de mobilização e articulação institucional com gestores de
educação e professores.
Até 15 pontos
Conhecimento e experiência em processos de planejamento e realização de conferências.
Até 15
pontos
Correlação da experiência própria com o objeto da consultoria
Até 15 pontos
Experiência com projetos socioambientais.
Até 05 pontos
Os interessados deverão enviar o CV do dia 28/06/2015 até o dia 05/07/2015 no endereço MODELO
PADRÃO (anexo disponível em www.mec.gov.br- O MEC/Seleção de Consultores) para o e-mail
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. 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.

