Contrata
Consultor na
modalidade Produto
PROJETO 914BRZ1139 EDITAL Nº 02/2015/SASE/MEC
1. Perfil: Consultoria técnica especializada para elaboração de estudos propositivos de
procedimentos metodológicos que fortaleçam a articulação interfederativa de base regional, no
âmbito do PDRS-Xingu, com vistas à execucão ao monitoramento e a avaliação dos Planos
Municipais de Educação, incluindo proposta de melhoria nos processos de gestão pedagógica e
administrativa das redes públicas de ensino.
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Diploma de graduação em Ciências Sociais ou Humanas.
Pós-graduação stricto sensu em educação.
4. Experiência profissional:
- Experiência mínima de 04 (quatro) anos em assessoramento pedagógico aos sistemas de ensino;
experiência mínima de 4(quatro) anos em gestão de políticas públicas educacionais; experiência
mínima de 04 (quatro) anos em atividades de planejamento em educação.
Habilidades específicas:
a) Conhecimento sobre legislação de educação, mais especificamente da educação básica; formação
de profissionais da educação básica; planejamento, gestão e avaliação da educação; planos de
carreira
e
remuneração
do
Magistério.
b)
Experiência
no
planejamento,
acompanhamento/monitoramento e/ou avaliação de planos, programas e projetos educacionais. c)
Produção de relatórios técnicos, pareceres e congêneres. d) Boa capacidade de diálogo e de
mediação com profissionais e instituições da área educacional.
5. Atividades: Atividade 01 – Analisar o PAR 2011-2014 dos 11 (onze) municípios do PDRS - Xingu,
visando identificar ações que possam ser inseridas no PAR 2015-2018 a partir de uma visão
regional.
Atividade 02 – Analisar os Planos Municipais dos 11(onze) municípios do PDRS - Xingu,
identificando convergências, complementaridades e eventuais conflitos com o Plano Estadual e com
o Plano Nacional de Educação.
Atividade 03 – Analisar os Planos Plurianuais (PPAs) dos 11 (onze) municípios do PDRS - Xingu,
visando identificar convergências , complementaridades e eventuais conflitos com os Planos
Municipais de Educação.
Atividade 04 –Analisar as formas de colaboração já existentes no PDRS - Xingu para a educação
básica, educação profissional e superior, considerando instrumentos de planejamento, políticas,
programas e ações de responsabilidade das três esferas de gestão.
Atividade 05 – Analisar o potencial de cooperação federativa a partir da identificação de
convergências, complementaridades e eventuais conflitos entre os Planos de Ação Articulada, os
Planos de Educação (Municipais e Estadual), os Planos Plurianuais e as políticas, programas e
ações de responsabilidade das três esferas de gestão na região do PDRS - Xingu.
Atividade 06 – Propor metodologia para subsidiar os gestores municipais e estadual atuantes no
PDRS - Xingu na elaboração de propostas para os Planos de Ações Articuladas 2015 - 2018, com
visão regional que fortaleçam os Planos Minicipais vigentes.
Atividade 07 - Propor metodologia para subsidiar o monitoramento contínuo e a avaliação
periódica dos Planos Municipais de Educação na região do PDRS - Xingu, com visão regional.
Atividade 08 - Propor metodologia para subsidiar o desenvolvimento de oficinas formativas,
direcionadas aos dirigentes e gestores com foco na melhoria da gestão pedagógica e administrativa
das redes públicas da região do PDRS - Xingu.
Atividade 09 - Propor metodologia para subsidiar o desenvolvimento de oficinas formativas,

direcionadas aos coodenadores pedagógicos, com vistas ao fortalecimento da gestão escolar por
meio de mecanismos que facilitem a interpretação pedagógica dos resultados de testes educacionais
e a interlocução com a sociedade.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 01 (Atividades 1, 2 e 3 ) – Documento Técnico contendo
estudo analítico dos instrumentos de planejamento educacional(PAR, PPA, PDRS, Planos de
Educação) na região do PDRS - Xingu.
Produto 02 (Atividades 4 e 5) – Documento Técnico contendo orientações e sugestões
metodológicas para a elaboração de um plano regional de educação para o PDRS - Xingu, baseado
nos esforços comuns identificados e com potencial de concretização, considerando a análise dos
instrumentos já existentes, bem como outros instrumentos (Planos de Ações Articuladas, os Planos
de Educação, municipais e estadual, os Planos Plurianuais, políticas, programas e ações.
Produto 03 (Atividade 6 e 7) – Documento Técnico contendo proposta de orientações e sugestões
metodológicas para subsidiar o aperfeiçoamento dos Planos de Ação Articuladas, o monitoramento
contínuo e a avaliação periódica dos Planos Municipais de Educação na região do PDRS - Xingu.
Produto 04 (Atividades 8 e 9) : Documento Técnico contendo proposta de orientações e sugestões
metodológicas para subsidiar o aperfeiçoamento da gestão pedagógica e administrativa das redes
públicas de ensino, por meio de atividades regionalizadas no PDRS - Xingu.
7. Local de Trabalho: Local de residência, com disponibilidade para viagens
8. Duração do contrato: 10 (dez) meses
Os interessados deverão enviar o CV do dia 28/06/2015 até o dia 05/07/2015 no endereço
eletrônico: ugpsase@mec.gov.br no modelo PADRÃO (anexo disponível em www.mec.gov.br - o
ministério/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.

