Contrata
Consultor na
modalidade Produto
PROJETO 914BRZ1135 EDITAL Nº 02/2015
1. Perfil: Consultor Técnico
2. Nª de vagas: 03 (três)
3. Qualificação educacional: Nível Superior nas áreas de Ciências Humanas ou Ciências Sociais
Aplicadas.
4. Experiência profissional: Experiência profissional mínima de 05 (cinco) anos com desenvolvimento
de processos de formação continuada de gestores, formadores e/ou educadores na implantação de
políticas públicas de educação para juventude na modalidade Educação de Jovens e Adultos.
Conhecimento Desejável
a) Conhecimento sobre políticas públicas para a juventude
b) Conhecimento sobre políticas públicas educacionais para a juventude visando à elevação de
escolaridade e a qualificação profissional
c) Conhecimento sobre o projeto pedagógico integrado do Projovem Urbano e o Projovem Campo
Saberes da Terra.
5. Atividades: Atividades para elaboração do Produto 1
Atividade 1.1 – Análise da etapa não presencial da Formação Continuada de Gestores contida no
Plano Nacional de Formação de Gestores, Formadores e Educadores do Projovem Urbano.
Atividade 1.2 – Mapeamento dos participantes da etapa não presencial da Formação Continuada
de Gestores do Projovem Urbano, edição 2013, realizada por meio da 1ª e 2ª web conferências.
Atividade 1.3 – Análise da pertinência do tema trabalhado e do formato das apresentações da 1ª e
2ª web conferências da Formação Continuada de Gestores do Projovem Urbano, edição 2013.
Atividade 1.4 – Análise das avaliações dos participantes da 1ª e 2ª web conferências da Formação
Continuada de Gestores do Projovem Urbano, edição 2013.
Atividade 1.5 – Análise do conteúdo desenvolvido e do perfil dos formadores da etapa inicial da
Formação Continuada de Formadores do Projovem Campo Saberes da Terra, edição 2014,
incluindo avaliação do processo formativo.
Atividades Produto 2
Atividade 2.1 – Análise do conteúdo e das orientações das atividades de gestão do 1º Ciclo do
Projovem Urbano, edição 2013: matrícula, formação dos núcleos e registros no SIMEC, solicitados
como atividade coletiva da 1ª web conferência.
Atividade 2.2 – Análise das atividades desenvolvidas pelos participantes da 1ª e 2ª web conferências
referentes à gestão do 1º Ciclo do Projovem Urbano, edição 2013.
Atividade 2.3 – Análise do conteúdo e orientações da atividade coletiva da 2ª web conferência sobre
a gestão do Projovem Urbano, edição 2013.
Atividade 2.4 – Análise do conteúdo e das orientações das atividades sobre o tema da 2ª web
conferência.
Atividade 2.5 – Análise das avaliações dos participantes da etapa inicial de formação de formadores
do Projovem Campo Saberes da Terra, 2014.
Atividade 2.6 – Análise dos objetivos e diretrizes, projeto pedagógico integrado e percurso
formativo do Projovem Campo Saberes da Terra, 2014.
Atividade 2.7 – Participação nos encontros pedagógicos de formação de formadores do Projovem
Campo Saberes da Terra, edição 2014.
Atividades Produto 3
Atividade 3.1 – Mapeamento dos entes executores do Projovem Urbano e do Projovem Campo
Saberes da Terra, edição 2014, conforme informações do SIMEC para subsidiar estudo para nova
etapa de formação.
Atividade 3.2 – Levantamento das principais demandas dos formadores do Projovem Urbano e
Projovem Campo quanto as temáticas e conteúdo desenvolvidas nas formações realizadas.
Atividade 3.3 – Proposta de programação para o desenvolvimento da terceira etapa da formação
continuada de formadores da edição 2014 do Projovem Campo Saberes da Terra e para as
atividades não presenciais da formação de gestores do Projovem Urbano também de 2014.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1
Consultor A

Documento técnico contendo estudo analítico sobre o conteúdo e os temas propostos, material
utilizado e indicação dos pontos positivos e negativos a partir das avaliações dos participantes da
etapa não presencial (1ª web conferência) da Formação Continuada de Gestores do Projovem
Urbano, edição 2013, bem como sistematização do perfil dos participantes: vínculos com os entes
federados parceiros e funções exercidas no Programa.
Consultor B
Documento técnico contendo estudo analítico sobre o conteúdo e temas propostos, material
utilizado e indicação dos pontos positivos e negativos a partir das avaliações dos participantes da
etapa não presencial (2ª web conferência) da Formação Continuada de Gestores do Projovem
Urbano, edição 2013, bem como sistematização do perfil dos participantes: vínculos com os entes
federados parceiros e funções exercidas no Programa.
Consultor C
Documento técnico contendo proposta de conteúdo, metodologia e material para o desenvolvimento
da primeira etapa não presencial da formação de formadores do Projovem Campo Saberes da
Terra, edição 2014, fundamentadas no projeto pedagógico e no percurso formativo desta
modalidade, bem como proposta de instrumentos de acompanhamento e de avaliação do processo
formativo.
Produto 2
Consultor A
Documento técnico contendo estudo analítico sobre os trabalhos dos participantes da 1ª web
conferência da primeira etapa não presencial da Formação Continuada de Gestores do Projovem
Urbano, edição 2013: (a) Relatório do 1º Ciclo do Projovem Urbano, incluindo o processo de
implementação do Programa, edição 2013, (b) processo de implantação do Comitê Gestor Local
pelas localidades executoras do Projovem Urbano, edição 2013, incluindo proposta de orientações
para implantação deste Comitê.
Consultor B
Documento técnico contendo estudo analítico sobre os trabalhos dos participantes da 2ª web
conferência, da primeira etapa não presencial da Formação Continuada de Gestores do Projovem
Urbano, edição 2013: (a) Relatório do 2º Ciclo do Projovem Urbano, edição 2013 e (b)
planejamento no Programa, a partir do tema “permanência do educando no Programa Nacional de
Inclusão de Jovens – Projovem Urbano”, considerando as técnicas de planejamento e a efetividade
das ações desenvolvidas.
Consultor C
Documento técnico contendo proposta de conteúdo, metodologia e material para subsidiar o
desenvolvimento da segunda etapa da formação de formadores do Projovem Campo Saberes da
Terra, edição 2014, tendo como base os objetivos e diretrizes do Programa, seu projeto pedagógico
integrado, o percurso formativo do Programa bem como a Pedagogia da Alternância como
metodologia.
Produto 3
Consultor A
Documento técnico contendo proposta de conteúdo, metodologia e material para o desenvolvimento
da etapa não presencial da formação de gestores do Projovem Urbano, edição 2014, e de
instrumentos para o acompanhamento desse processo, tendo como referência o Plano Nacional de
Formação de Gestores, Formadores e Educadores do Projovem Urbano.
Consultor B
Documento técnico contendo proposta de conteúdo, metodologia e material para o desenvolvimento
da etapa não presencial da formação de gestores do Projovem Campo Saberes da Terra, edição
2014, e de instrumentos para o acompanhamento desse processo, tendo como referência os objetivos
e diretrizes do Programa, seu projeto pedagógico integrado e o percurso formativo, bem como os
objetivos da formação contidos no material didático da referida modalidade.
Consultor C
Documento técnico contendo proposta de conteúdo, metodologia e material de referência para o
desenvolvimento da terceira etapa presencial da formação de formadores do Projovem Campo
Saberes da Terra, edição 2014, tendo como base os objetivos e diretrizes do Programa, seu projeto
pedagógico integrado e o percurso formativo bem como demandas apontadas pelos formadores
para esta etapa da formação.
7. Local de Trabalho: Território Nacional
8. Duração do contrato: 08 (oito) meses
PERFIL
1ª Fase – Análise do Curriculum Vitae de caráter eliminatório e classificatório, realizada pela Comissão

de Seleção designada para este fim, tendo como referência os requisitos estabelecidos neste Termo de
Referência e publicados no edital.
A pontuação máxima das duas etapas é igual a 80 pontos.
Análise do Curriculum Vitae
Pontuação Máxima Permitida - 40 pontos
i)
Formação Acadêmica
Pontuação Máxima
Curso superior na área solicitada no perfil profissional
Verificação
ii)
Experiência Profissional Pontuação Máxima
Dois pontos para cada ano de experiência profissional com desenvolvimento de processos de formação
continuada de formadores, educadores e/ou gestores, na implantação de políticas públicas educacionais
para juventude, na modalidade Educação de Jovens e Adultos.
20
Um ponto para cada ano de experiência com políticas públicas para a juventude - Critério Desejável e não
Obrigatório
6
Um ponto para cada ano de experiência com políticas públicas educacionais para a juventude visando à
elevação de escolaridade, articulada à qualificação profissional - Critério Desejável e não Obrigatório
8
Um ponto para cada ano de experiência com projeto pedagógico integrado do Projovem Urbano e
Projovem Campo Saberes da Terra - Critério Desejável e não Obrigatório
6
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS PERMITIDO
40
2ª fase – Entrevista para averiguação e avaliação dos conhecimentos e complementação de informações.
Participam desta etapa apenas os/as candidato/as classificados na 1ª Fase.
Entrevista
Pontuação Máxima Permitida - 40 pontos
Itens para Entrevista
Pontuação
a)
Conhecimento e experiência com o desenvolvimento de processos de formação destinados a
formadores, gestores e/ou educadores da modalidade Educação de Jovens e Adultos
Até 12 pontos
b)
Conhecimento e experiência com o desenvolvimento de ações voltadas ao processo de formação
de gestores, formadores e educadores do Projovem Até 10 pontos
c)
Conhecimento sobre ações, programas e políticas públicas para juventude.
Até 8 pontos
d)
Conhecimento sobre o projeto pedagógico integrado do Projovem Urbano e Projovem Campo
Saberes da Terra Até 10 pontos
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS PERMITIDO
40
Os candidatos selecionados para a 2ª fase do processo seletivo participarão da entrevista via telefone, que
será gravada e anexada ao Processo.
Os interessados deverão enviar o CV do dia 16/07/2015 até o dia 22/07/2015 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. 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.

