MI N I S T É R I O D A ED U C A Ç Ã O
IN S T I T U T O N A C I O N A L DE EST U D O S E PESQ U I S A S ED U C A C I O N A I S A N Í S I O
TEI X E I R A
1. Nú mero e Título do Projeto:
OEI – BRA09/004-Aprimoramentodasistemáticadegestãodo Ministérioda Educação– MEC em seus
processosde formulação,implantaçãoe avaliaçãodo PlanodeDesenvolvimentodaEducação– PDE.
2. Objetivo / Finalidade da Consultoria
Realizaranálisese avaliações no Sistema Educacenso,para propor e documentar os procedimentos
necessáriosà migraçãoe avaliaçãodoscasosde usose documentarasinstruçõese orientaçõesaosusuários
dasescolas,secretariasmunicipais,órgãosregionaise secretariasestaduaisque participamdo processode
migraçãodosdadosda situaçãodo alunode 2009e do Educacenso2010,considerandoo desenvolvimentoe
o aperfeiçoamentodosprocessosdecoletano CensoEscolardaEducaçãoBásica.

3. Enquadra mento às ações do Projeto
ObjetivoEspecfico
í
1 – Desenvolvere implantarnovastecnologiasde informaçãoe comunicaçãoaplicáveis
à gestãoe avaliaçãodasaçõesinstitucionaisdo MEC no aceleramentoda implantaçãodo PDE.
Resultado 1.1. Estudos diagnósticos concebidos e realizados para identificação das necessidades
institucionais,das tipologiase dos delineamentos referentesaos novos sistemas tecnológicos
aplicáveisà implantaçãodo PDE.
Atividades:
1.1.1.Formularpesquisadiagnósticasobreníveisde adequabilidadetecnológicados sistemase redes
digitaisutilizadosnaimplantaçãodo PDE.
1.1.2.Desenvolverprocessosde trabalhoadequadosaos novos sistemase redesdigitaisutilizadosna
implantaçãodo PDE.
1.1.3.Diagnosticarasnovasexigênciastecnológicasinformacionaisparaa implantaçãodo PDE.
Resultado 1.2.Novos sistemas tecnológicosformulados e aplicados experimentalmentenos processos
gerenciaise avaliativosdo MEC na implantaçãodo PDE.
Atividades:

1.2.1.Elaborarum plano articulado para desenvolvimento de sistemas própriosde tecnologiada
informaçãoe comunicaçãoaplicáveisà implantaçãodo PDE.
1.2.2.Criarmecanismosinstitucionaisparaa formulaçãoe implantaçãointegradasde sistemase redes
digitaisnosestadose municpios
í
utilizáveisnaimplantaçãodo PDE.
1.2.9.Criare adaptarsistemase redestecnológicasparaaprimoramentodasaçõesdo PDE referentesaos
censosdaeducaçãobásicae superior,realizadaspeloMEC.
4. Justificativa
Com o objetivode dar celeridadeà execução das opções das ações do Plano de Desenvolvimentode
Educação– PDE,o MEC firmouparceriacom a OrganizaçãodosEstadosIberoamericanos,paraEducação,
a Ciênciae a Cultura– OEI paraexecutaro Projeto“ Aprimoramentoda sistemáticade gestãodo Ministério
da Educação - MEC em seus processos de formulação, implantação e avaliação do Plano de
DesenvolvimentodaEducação– PDE”.
O Programa de Desenvolvimentoda Educação - PDE estásustentadoem seispilares:i)visãosistêmicada
educação,ii)territorialidade,iii)desenvolvimento,iv)regime de colaboração,v) responsabilizaçãoe vi)
mobilizaçãosocial– que são desdobramentosconseqüentesde principioe objetivosconstitucionais,com a
finalidadede expressaro enlacenecessárioentreeducação,territórioe desenvolvimento,de um lado,e o
enlaceentreequidadee potencialidade,de outro.
Tal concepção implica,adicionalmente,em melhorar,ampliare disponibilizaraos estados,o Distrito
Federal,e aos municpios
í
instrumentoseficazesnecessáriosà implementação de polticas
í
públicase de
melhoriada qualidadeda educaçãoe,inclusive,viabilizaracessopelasociedadea informaçõestransparentes
quepromovam o debateem tornodaspolticas
í
dedesenvolvimentoda educaçãode modo a permitiro efetivo
acompanhamentoe fiscalizaçãodo cumprimentodos deveresdo Estado e o engajamentoconscienteem
defesadaeducação.
Visando subsidiaro MEC na consecução dos objetivosdo PDE e voltadoà sua missão institucionalde
retratare ofereceraosagentespúblicose à sociedadeem geralinformaçõeseducacionaisfidedignasa partir
de estats
í ticas,estudos,avaliaçõese pesquisas,o INEP necessitapromoveranálisese avaliaçõesconstantes
nos sistemas de produção de dados estats
í ticos,visando o aprimoramento contnuo
í
das suas bases
informacionais.
É nessecontextoque se propõe a contrataçãoobjetodestetermo de referência,de forma a documentaro
procedimento de migração de dados entre sistemas informatizados, com foco na atualização,
aperfeiçoamentoe desenvolvimentode processode coletadedadose produçãode informações,necessáriosà
melhoriada qualidadedasinformaçõescensitáriasproduzidaspeloInep,observandoos seguintesobjetivos
especficos
í
:
•

Documentarasregrasdenegóciossobrea situaçãodosalunosde 2009e do Educacenso2010;

•

Elaborarleiautede migraçãosobrea situaçãodosalunosde2009e do Educacenso2010;

•

Mapearo volume de dadose demaisprocedimentosnecessáriosà migraçãodosdadosda situaçãodos
alunos2009e do Educacenso2010;e

•

Elaborardocumentação necessáriaaos usuáriosdos sistemasEducacenso2010,visandoa efetivação
migraçãodosdados do CensoEscolarda EducaçãoBásica.

5. Atividades que deverão ser executadas
5.1 - ATI V I D A D E S E PRO D U T O
Produto 1 –Docu mento técnico contendo as regras de negócio da migração
(importação

e importação)

de dados

para

o desenvolvi mento

do

sistema

“Situação do Alu no 2009”.
Atividades do Projeto 1
•

Analisarasvariáveiscoletadasna situaçãodo aluno2009

•

Identificare elaborardocumento contendo as regrasde negócio para a migração de dados da
Situaçãodo aluno2009Importaçãoe exportação;

•

Analisar,definire elaborardocumento contendo todos os erros identificadosno programa de
validaçãodosdados(migradados);

•

Analisar,definire elaborardocumentocontendotodosos errosidentificadosno processamentodo
arquivodemigração.

Produto 2 –Docu mento técnico contendo plano de migração e o leiaute de
migração para importação e exportação dos dados da situação do aluno 2009 e o
mapeamento das escolas, secretarias municipais, órgãos regionais e secretarias
que participarão do processo de migração de dados da situação do aluno 2009.
Atividades do Projeto 2
•

Analisarasregrasde entradade dadosdo sistemae criticasde consistênciasparaa criaçãodo leiaute
de migraçãoda situaçãodo aluno;

•

Elaboraro leiautede migraçãode dadoscontendoasregrasde camposparaa migraçãode dadosda
Situação do Aluno com informações referentesao movimento e rendimentoescolardos alunos
matriculadosno Educacenso;

•

Avaliare elaborardocumento contendo o plano de migração de dados da situação dos alunos
(movimento,rendimentoe concluinte)queserãomigradosdossistemasprópriosdosestados.

Produto 3 – Docu mento técnico contendo a descrição e a avaliação dos casos de
uso do sistema “Situação do Aluno 2009” e documento técnico com infor mações
consistentes para orientação ao usuário de migração da Situação do Alu no 2009.
Atividades do Projeto 3

•

Avaliare homologara documentação de casode uso paraa importaçãode dadosda situação do
aluno2009;

•

Avaliare homologara documentação de caso de uso paraa exportaçãode dadosda situação do
aluno2009;

•

Definir,mapeare elaborara documentaçãonecessáriaa serdisponibilizadano hotsite com relaçãoà
migraçãodedadosda situaçãodo aluno2009.

Produto 4 – Docu mento técnico contendo as regras de negócio da migração
(importação e exportação) do sistema Educacenso 2010.
Atividades do Projeto 4

•

Analisarasinclusões/exclusõesde variáveisno formuláriodo CensoEscolar2010 noscadastrosde
Escola,Turma,Alunos/matriculae Docente/dadosdedocência;

•

Realizaravaliaçãoe identificarasregrasde negócionecessáriasparapermitira migraçãode dados
de sistemaspróprios(cadastrode escola,turma,alunos/matriculae docente/dadosde docência)para
o Educacensoem 2010;

•

Elaborardocumentocontendoas regrasde negócio(importaçãoe exportação)parao Educacenso
2010.

Produto 5 – Docu mento técnico contendo o leiaute de migração de dados do
Educacenso 2010 e o mapeamento com totalizadores de Estados e Municípios que
farão a migração de dados para o Educacenso 2010.
Atividades do Projeto 5

•

Analisarasregrasde entradade dadosdo sistemae criticasde consistênciasdoscadastros(Escola,
Turma,Aluno/matriculae docente/dadosde docência)paraa criação do leiautede migração do
Educacenco2010;

•

Elaboraro leiautede migraçãode dadoscontendoasregrasde camposparaa migraçãode dadosdo
Educacenso2010 com informaçõesreferentesà Escola,Turma,Aluno/matriculae docente/dadosde
docência.O documento deverá conteras informações necessáriassobre as variáveisque serão
coletadasno CensoEscolar.;

•

Mapear os estados e municpios
í
que farão a migração de dados do Educacenso 2010 com
totalizadoresde (Escola,Turmas,Alunose docentes)que serãomigradosdossistemasprópriosdos
estadosparao Inep.

Produto 6 - Documento técnico contendo a descrição da avaliação dos casos de
uso para a migração de dados do Educacenso 2010 e documento técnico com
informações consistentes para orientação aos usuários de escola, secretarias

municipais,

órgãos

regionais

e secretarias

estaduais

que

participarão

da

migração de dados para o Educacenso 2010, incluindo documentação referente à
realização de capacitação da equipe técnica responsável.
Atividades do Projeto 6

•

Avaliare homologara documentaçãode casodeusoparaimportaçãode dadosdo Educacenso2010;

•

Avaliare homologara documentação de casode uso paraa exportaçãode dadosdo Educacenso
2010;

•

Definir,mapeare elaborara documentaçãonecessáriaa serdisponibilizadano hotsite com relaçãoà
migraçãodedadosdo Educacenso2010;

•

Elaborardocumentaçãotécnicade migraçãode dadosda situaçãodo aluno2009e Educacenso2010,
paratransferênciadeconhecimentoparaa equipetécnicaresponsável.

•

Transferirconhecimentopormeiodecapacitaçãotécnicaresponsável

6. Produtos ou Resultados previstos

D A T A DE

PRO D U T O S

ENT R E G A

Produto 1 –Docu mento técnico contendo as
regras de negócio da migração (impor tação e
importação) de dados para o desenvolvi mento do

29/01/10

sistema situação do aluno 2009.
Produto 2 –Docu mento técnico contendo o
leiaute de migração para importação e
exportação dos dados da situação do aluno 2009
e o mapeamento das escolas, secretarias

19/03/10

municipais, órgãos regionais e secretarias que
participarão do processo de migração de dados
da situação do aluno 2009.
Produto

3 –

Documento

técnico

contendo

a

descrição e a avaliação dos casos de uso do
sistema “Situação do Alu no 2009” e documento
técnico

com

informações

consistentes

para

28/05/10

orientação ao usuário de migração da Situação
do Aluno 2009.
Produto 4 – Docu mento técnico contendo as
regras de negócio da migração (impor tação e
exportação do Educacenso 2010).

16/07/10

Produto 5 – Documento técnico contendo o
leiaute de migração de dados do Educacenso 2010
e o mapeamento com totalizadores de Estados e

24/09/10

Municípios que farão a migração de dados para o
Educacenso 2010.
Produto

6 - Docu mento

técnico

contendo

a

descrição da avaliação dos casos de uso para a
migração

de

dados

do

Educacenso

2010

e

documento técnico com informações consistentes
para

orientação

aos

secretarias

municipais,

secretarias

estaduais

migração

de dados

usuários
órgãos
que

para

de

escola,

regionais

participarão

o Educacenso

e

03/12/10

da
2010,

incluindo documentação referente à realização
de capacitação da equipe técnica responsável.
7. PE RF I L: Consultorem Migração/Exportaçãode Dados
8. Requisitos Mínimos de Qualificação
Descrição:
A – FOR M A Ç Ã O

•

Diploma de conclusãode cursode nívelsuperiorem áreasafinsa Tecnologiada Informação,
devidamente reconhecido pelo MEC, preferencialmentenos seguintescursos:Sistemas de
Informação,Análisede Sistemas,Processamentode Dados,Ciênciada Computaçãoou diploma
de conclusãode cursode nívelsuperior,devidamentereconhecidopeloMEC, em qualquerárea,
acompanhado de certificadode curso de pós-graduação strictoe/ou latosenso na área de
Tecnologiada Informaçãode,no m ínimo,360 horas,fornecidoporinstituiçãoreconhecidapelo
MEC.

B – EX I G Ê N C I A S ESP E C Í F I C A S
B1 - Experiência Profissional
No m ínimo de trêsanosem atividadescomprovadasrelacionadasà programação /desenvolvimento
de sistemasdeinformação.
As experiências serão comprovadas por meio de apresentação de documentos tais
como: contratos de trabalho e/ou prestação de serviços, registro em carteira de
trabalho ou documentos equivalentes.

B2 - Experiências / Certificações desejáveis com:

As

•

Especificaçãode regrasde negóciode sistemas;

•

Especificaçãode leiauteparamigraçãode dados;

•

Bancodedadosem Browser/Oracle;

•

Migração de dados censitários para bancos de dados Oracle;

•

Gerência de projetos.
certificações

/ experiências

desejáveis

serão

pontuadas

para

efeito

de

classificação e consideradas em caso de empate entre os candidatos.
9. Vigência e Valor do Contrato
A – INÍCIO: 10/12/2009
B -FIM:10/12/2010
Vigência do contrato em meses :12 (doze)meses
10. Local de Trabalho
REGIÃO: CentroOeste
UF:DF
MUNICÍPIO:Braslia
í
Não serãoreembolsadasas despesasreferentesao deslocamentodos profissionaisaté o localde trabalho,
excetose sobreviera necessidadedos consultoresprestarem serviçosem outrolocalque não o acima
especificado.
11. Nú mero de Vagas: 1 (vaga)

