Contrata
Consultor na
modalidade Produto
PROJETO 914BRZ1141 EDITAL Nº 02/2015 - SASE/MEC
1. Perfil: 01
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Ensino superior na área de Linguística, Letras e Artes,
preferencialmente letras, ou na área de Ciências Sociais Aplicadas, preferencialmente
Comunicação/jornalismo, em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação e de acordo com a
tabela de área de conhecimento da CAPES
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 2 anos em atividades relacionadas a
assessoramento/consultoria técnico na área de educação e revisão/copidesque de textos na área de
educação.
Desejável: Pós-graduação lato senso em qualquer área.
Pré-requisito: ter disponibilidade para executar atividades em horário comercial, para que tenha
acesso, caso seja necessário, aos dados e informações institucionais indispensáveis à elaboração dos
produtos propostos.
5. Atividades:
1 – Levantar, sistematizar e analisar os conteúdos temáticos relativos ao Eixo I – O Plano Nacional
de Educação e o Sistema Nacional de Educação: Organização e Regulação - que tiveram emendas
passíveis de destaques (aprovadas em menos de cinco estados) no Documento-Base da Conae 2014.
2 – Levantar, sistematizar e analisar os conteúdos temáticos relativos ao Eixo II - A Educação e a
Diversidade: Justiça Social, Inclusão e Direitos Humanos - que tiveram emendas passíveis de
destaques (aprovadas em menos de cinco estados) no Documento-Base da Conae 2014.
3 - Levantar, sistematizar e analisar os conteúdos temáticos relativos ao Eixo I – O Plano Nacional
de Educação e o Sistema Nacional de Educação: Organização e Regulação - que tiveram emendas
passíveis de destaques (aprovadas em menos de cinco estados) presentes no Documento-Final da
Conae 2014.
4 - Levantar, sistematizar e analisar os conteúdos temáticos relativos ao Eixo II - A Educação e a
Diversidade: Justiça Social, Inclusão e Direitos Humanos - que tiveram emendas passíveis de
destaques (aprovadas em menos de cinco estados) presentes no Documento-Final da Conae 2014.
6. Produtos/Resultados esperados:
Produto 1 – Documento técnico contendo estudo analítico e comparativo entre o Documento-Base e
o Documento-Final relativo ao Eixo I – O Plano Nacional de Educação e o Sistema Nacional de
Educação: Organização e Regulação - que tiveram emendas passíveis de destaques (aprovadas em
menos de cinco estados).
Produto 2 - Documento técnico contendo estudo analítico e comparativo entre o Documento-Base e
o Documento-Final relativo ao Eixo II - A Educação e a Diversidade: Justiça Social, Inclusão e
Direitos Humanos - que tiveram emendas passíveis de destaques (aprovadas em menos de cinco
estados).
7. Local de Trabalho: nacional
8. Duração do contrato: 06 meses
1. Perfil: 02
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Ensino superior completo na área de Ciências Sociais Aplicadas,
preferencialmente Comunicação/jornalismo, em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação e
de acordo com a tabela de área de conhecimento da CAPES.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de três anos em atividades de comunicação social:
produção, revisão e edição de reportagens, textos jornalísticos para web e impresso e; fotografias
para web. Experiência mínima de dois anos como assessor (a) de imprensa e/ou comunicação.
Experiência mínima de dois anos em ferramentas de comunicação e divulgação.
Desejável:
Experiência com implementação e elaboração de planos e estratégias de comunicação.

Pré-requisito: ter disponibilidade para viagens e para executar atividades em horário comercial,
caso seja necessário, para que tenha acesso aos dados e informações institucionais necessários à
elaboração dos produtos propostos.
5. Atividades:
a)
Identificar e propor estratégias de comunicação interna para a equipe técnica do Fórum
Nacional de Educação.
b)
Pesquisar, recomendar e executar ações comunicativas voltadas aos membros do Fórum
Nacional de Educação e coordenações dos Fóruns Estaduais e Distrital de Educação, bem como
suas respectivas Assessorias de Comunicação Social.
c)
Levantar e identificar os registros dos veículos de comunicação que retrataram a
participação do FNE no acompanhamento de políticas educacionais, com ênfase no Plano Nacional
de Educação (PNE).
d)
Propor estratégias de interação e mobilização com a mídia nacional com o Fórum Nacional
de Educação e de suas ações no que tange as políticas educacionais, com ênfase ao Plano Nacional
de Educação.
e)
Propor estratégias de divulgação das ações educacionais dos Fóruns Estaduais e Distrital
de Educação (FEE/FDE) pelos veículos de comunicação do FNE.
f)
Propor estratégia de suporte técnico para a divulgação dos atos dos FEE dentro de seus
respectivos espaços de comunicação.
g)
Analisar os registros e conclusões de reuniões técnicas das comissões Especiais de
Monitoramento e Sistematização e de Mobilização e divulgação do FNE, bem como alimentar o hot
site com as conclusões, para subsidiar o Fórum Nacional de Educação FNE para tomada de
decisões e informar de forma acessível estas ações a qualquer cidadão e cidadã brasileira.
h)
Analisar os registros e conclusões de reuniões técnicas do Fórum Nacional de Educação e
propor forma de divulgação com o objetivo de subsidiar os Coordenadores dos Fóruns Estaduais
nas tomadas de decisão.
i)
Levantar e identificar os registros da mídia nacional, regional e local a respeito do Fórum
Nacional de Educação (FNE) no ano de 2015.
j)
Propor estratégias de ação voltadas aos veículos de comunicação brasileiros para divulgar
o FNE e suas respectivas ações.
k)
Propor estratégia de pré-divulgação da III Conferência Nacional de Educação (Conae
2018) com os veículos de comunicação brasileiros, assessorias de imprensa das entidades que
compõem o FNE e dos Fóruns Estaduais e Distrital de Educação (FEEs/FDE).
l)
Noticiar a pré-divulgação da Conae 2018 com vistas a atingir o público-alvo da Conae
2018.
6. Produtos/Resultados esperados:
Produto 01 – Documento Técnico contendo proposição de estratégia de Comunicação Interna para
a equipe técnica do Fórum Nacional de Educação (FNE), incluindo recomendações de atuação para
comunicação com membros do Fórum Nacional de Educação e coordenações dos Fóruns Estaduais
e Distrital de Educação bem como suas respectivas Assessorias de Comunicação Social.
Produto 02 – Documento Técnico contendo estudo analítico sobre como os veículos de comunicação
retrataram a participação do Fórum Nacional de Educação (FNE) no acompanhamento de políticas
educacionais, com ênfase no Plano Nacional de Educação (PNE), bem como estratégia de
divulgação do acompanhamento da implementação do PNE pelo FNE.
Produto 03 – Documento Técnico contendo proposição de estratégias de divulgação das ações
educacionais dos Fóruns Estaduais e Distrital de Educação (FEE/FDE) pelos veículos de
comunicação do Fórum Nacional de Educação (FNE), bem como estratégia de suporte técnico para
a divulgação dos atos dos FEE dentro de seus respectivos espaços de comunicação.
Produto 04 – Documento Técnico contendo análise crítica de como os veículos de comunicação
brasileiros retrataram o Fórum Nacional de Educação (FNE), no ano de 2015, com propostas de
atuação comunicacionais a serem executadas em 2016 com a finalidade de divulgar o FNE e suas
respectivas ações.
Produto 05 – Documento técnico contendo proposição de estratégia de comunicação, de modo a
intermediar e facilitar a relação entre o Fórum Nacional de Educação (FNE), organizador da III
Conferência Nacional de Educação (Conae 2018), com os veículos de comunicação brasileiros,
assessorias de imprensa das entidades que compõem o FNE e dos Fóruns Estaduais e Distrital de
Educação (FEE/FDE), de modo a colaborar com a divulgação da pré-divulgação da Conae 2018,
bem como estratégia de atuação nas redes sociais em que o FNE se faz presente com vistas a atingir
o público-alvo da Conae 2018.

7. Local de Trabalho: Brasília
8. Duração do contrato: 11 meses
Os interessados deverão enviar o CV do dia 02/07/2015 até o dia 08/07/2015 no no Modelo Padrão
Modelo Padrão disponivel no link, em formato PDF (exclusivamente), disponível no sítio do MEC http://portal.mec.gov.br - O MINISTÉRIO/SELEÇÃO DE CONSULTORES/2015/Edital nº 02/2015 SASE/MEC, para o endereço eletrônico: sea@mec.gov.br. , 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. Os Termos de Referência
dos perfis a serem contratados estarão disponíveis para consulta, a partir de 02/07/2015 , no sitio
do MEC - http://portal.mec.gov.br - O MINISTÈRIO/SELEÇÃO DE CONSULTORES/2015/Edital nº
02/2015 - SASE/MEC
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.

