Contrata
Consultor na
modalidade Produto
PROJETO 914BRZ1001.4 EDITAL Nº 04/2011
1. Perfil: 01/2011
2. Nª de vagas:01
3. Qualificação educacional: Graduação em Letras. Mestrado em Língua Portuguesa ou Educação.
4. Experiência profissional: Experiência mínima de 5 anos em estudos sobre a língua portuguesa.
5. Atividades: Atividade 1 - levantar e analisar os impactos culturais causados pela língua
portuguesa nos países que a empregam.
Atividade 2 - Mapear o nível de prestígio atribuído à língua portuguesa nos países em que ela é
falada.
Atividade 3 – levantar e sistematizar as ações do Governo Brasileiro para divulgação da Língua
Portuguesa.
Atividade 4- levantar e sistematizar os espaços midiáticos em que a língua portuguesa é utilizada
nos diferentes países que a adotaram como língua de cultura.
Atividade 5 – levantar, sistematizar e analisar o impacto cultural nas sociedades em que a língua
portuguesa é oficial, mas não é materna.
Atividade 6 - Elaborar percurso histórico da língua portuguesa, bem como sua sistematização em
gramáticas e dicionários, nos cinco continentes em que ela se encontra representada.
Atividade 7 – Levantar e sistematizar medidas de valorização e fortalecimento da Língua
Portuguesa no âmbito da cooperação internacional.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1 - Documento Técnico, contendo estudo analítico do
atual cenário da Língua Portuguesa e as principais ações promovidas pelo Governo Brasileiro para
sua divulgação no âmbito internacional.
Produto 2 - Documento Técnico, contendo estudo descritivo e analítico dos diferentes usos do
idioma português na mídia escrita e falada nos países em que ela é utilizada como status de oficial
ou não, contemplando o indicativo dos espaços midiáticos em que o idioma é utilizado nos
diferentes países.
Produto 3 - Documento Técnico contendo estudo descritivo e analítico do resultado do mapeamento
sobre a utilização da língua portuguesa em diferentes espaços territoriais em que o idioma se
encontra representado, bem como o status atribuído (oficial, segunda língua e outros),
contemplando as medidas de valorização e fortalecimento da língua, no âmbito da cooperação
internacional.
7. Local de Trabalho: Todo território Nacional
8. Duração do contrato: 4 meses
Os interessados deverão enviar o CV do dia 06/12
12/2011
12/2011
12 2011 até o dia 13/12
12 2011 no endereço eletrônico
ugpcne@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.
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.

