MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO
TERMO DE REFERÊNCIA

N.º e Título do Projeto
PROJETO UNESCO GSAT 914BRZ1001.6 “Desenvolvimento de Sistemas Educacionais
Inclusivos”
Natureza do Serviço
Modalidade / N° de vagas
Localidade de Trabalho
Consultoria
Produto / 1 (uma) vaga.
Brasília/DF
Objetivo da Contratação
Contratação de consultoria técnica especializada para realizar análise de indicadores sobre
juventude, bem como da oferta da Educação de Jovens e Adultos e da Educação Profissional nos
municípios e estados executores do Projovem Urbano 2012.
Unidade Supervisora
Equipe de Transição Projovem Urbano
Cargo do Supervisor
Assessor Técnico
Vinculação com o PRODOC
Resultado 3: Apoiar a gestão dos sistemas de ensino para a organização e a oferta de
propostas pedagógicas adequadas à educação de jovens e adultos, de forma contínua, na
perspectiva da qualificação social e profissional e acompanhamento do processo educacional de
pessoas em privação de liberdade.
Meta 3.1: Base de dados com informações sobre o analfabetismo e a demanda de educação de
jovens e adultos, constituída e sistematizada, junto aos sistemas de ensino.
Atividade 3.1.3: Indicadores da gestão da política de alfabetização e EJA e do acompanhamento
da oferta educacional às pessoas em situação de privação de liberdade, elaborados para apoiar o
desenvolvimento inclusivo dos sistemas ensino.

1. Justificativa
A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão - SECADI
tem como missão o desenvolvimento de políticas voltadas à inclusão educacional dos
públicos historicamente excluídos das políticas públicas contribuindo para a redução das
desigualdades sociais.
Dentre as ações, destacam-se as políticas educacionais para a juventude, desenvolvidas
no âmbito da Educação de Jovens e Adultos de forma articulada ou integrada à Educação
Profissional.
Nesse sentido, o Ministério da Educação, por intermédio da SECADI, a partir de 2012,
passará a coordenar o Programa Projovem Urbano, prestando apoio técnico e financeiro
aos sistemas públicos de ensino para o desenvolvimento de ações voltadas à elevação da
escolaridade de jovens de 18 a 29 anos, integrada à qualificação profissional inicial e à
participação cidadã, em forma de curso, com duração de 18 meses.

Assim, o Projovem Urbano atenderá a 159 entes federados que fizeram adesão ao
Programa, sendo 19 estados, 140 municípios com população a partir de 100.000
habitantes e 19 capitais.
Dessa forma, a presente proposta de consultoria faz-se necessária para a análise dos
indicadores populacionais e educacionais relacionados a esse público, bem como para a
análise dos dados e indicadores de matrícula e da oferta da Educação de Jovens e
Adultos e do Programa Brasil Alfabetizado nos estados e municípios executores do
Projovem Urbano, na edição de 2012.
Estes estudos e análises visam subsidiar gestores e educadores dos sistemas públicos de
ensino para as mudanças necessárias nas práticas pedagógicas e de gestão para o
desenvolvimento do Projovem Urbano pelo sistema educacional.
2. Produtos e Atividades
Atividades para elaboração do Produto 1:
Atividade 1.1: Revisar e analisar os marcos políticos e legais da Educação de Jovens e
Adultos;
Atividade 1.2: Levantar, sistematizar e analisar dados referentes às matrículas com
registro no Censo Escolar INEP/MEC 2011 da modalidade de Educação de Jovens e
Adultos nos estados e municípios executores do Projovem Urbano 2012.
Atividade 1.3: Levantar, sistematizar e analisar dados referentes as matrículas de jovens
de 18 a 29 anos, do Programa Brasil Alfabetizado edição 2011, nos estados e municípios
executores do Projovem Urbano 2012.
Atividade 1.4: Levantar, sistematizar e analisar indicadores nacionais do Censo IBGE
2010 relacionados a situação educacional da juventude, em especial na faixa etária de 18
a 29 anos.
Atividade 1.5: Levantar, sistematizar e analisar indicadores nacionais relacionados a
jovens, em especial na faixa etária de 18 a 29 anos.
Produto 1 – Documento técnico análitico dos indicadores nacionais relacionados a
juventude, com destaque para a faixa etária de 18 a 29 anos, bem como dos dados
referentes as matrículas com registro no Censo Escolar INEP/MEC 2011 da modalidade
de Educação de Jovens e Adultos e do Programa Brasil Alfabetizado 2011, nos estados e
municípios executores do Projovem Urbano 2012.
Atividades para elaboração do Produto 2:
Atividade 2.1: Revisar e analisar os marcos políticos e legais da Educação Profissional,
Técnica e Tecnológica;
Atividade 2.2: Levantar, sistematizar e analisar dados referentes às matrículas com
registro no Censo Escolar INEP/MEC 2011 da educação profissional nos estados e
municípios executores do Projovem Urbano 2012.
Atividade 2.3: Levantar, sistematizar e analisar a abrangência da oferta de cursos
FIC/PRONATEC para a edição do Projovem Urbano 2012.
Produto 2 - Documento técnico analítico dos dados referentes as matrículas com registro
no Censo Escolar INEP/MEC 2011 da educação profissional 2011, nos estados e
municípios executores do Projovem Urbano 2012, bem como da oferta de cursos
FIC/PRONATEC para a edição do Projovem Urbano 2012.
4. Prazo e cronograma de atividades e apresentação dos produtos
O contrato terá vigência de 5 (cinco) meses, podendo o cronograma de atividades sofrer
alterações visando o ajustado à dinâmica de desenvolvimento dos trabalhos, mediante

decisão conjunta entre o contratado e a unidade responsável pelo acompanhamento do
contrato.
5. Custos e forma de pagamento
O custo total dos serviços de consultoria está definido em R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais) observando-se, para o desembolso financeiro, os prazos indicados no cronograma
de atividades abaixo:
Produtos

Data de
Entrega

Produto 01 - Documento técnico análitico dos
indicadores nacionais relacionados a juventude, com
destaque para a faixa etária de 18 a 29 anos, bem
como dos dados referentes as matrículas com registro 45 dias após
no Censo Escolar INEP/MEC 2011 da modalidade de assinatura
Educação de Jovens e Adultos e do Programa Brasil do Contrato.
Alfabetizado 2011, nos estados e municípios executores
do Projovem Urbano 2012.
Produto 02 - Produto 2 - Documento técnico analítico
dos dados referentes as matrículas com registro no
150 dias
Censo Escolar INEP/MEC 2011 da
educação
após
profissional 2011, nos estados e municípios executores
assinatura
do Projovem Urbano 2012, bem como da oferta de
cursos FIC/PRONATEC para a edição do Projovem do Contrato.
Urbano 2012.
Valor Total

Valor

R$21.000,00

R$ 19.000,00

R$ 40.000,00

6. Apresentação dos Produtos
Os produtos serão apresentados em formato impresso, em 2 (duas) vias, tamanho A-4, e
em CD (uma via) produzido nos aplicativos compatíveis com Microsoft Office 2004,
mediante Parecer Técnico aprovando-os, emitido pela unidade demandante da
consultoria.
7. Perfil do Contratado:
7.1. Descrição:
Diploma de nível superior em Gestão Pública ou, em cursos das áreas de Ciências
Humanas ou Sociais”.
7.2. Exigências específicas: Experiência profissional mínima de 2 (dois) anos em
atividades voltadas a programas educacionais ou sociais; e, Experiência mínima de 01
(um) ano de atuação em projetos voltados para a juventude.”
7.3. Desejável:
- Conhecimento em Políticas Públicas para a Juventude;
- Conhecimento em Educação de Jovens e Adultos;
- Conhecimento em análise de dados e indicadores
- Disponibilidade para viagens.

8. Número de vagas
01 (uma) vaga.
9. Processo Seletivo
a) O processo seletivo simplificado de que trata este Termo de Referência consistirá de
duas fases: 1ª fase - análise curricular; 2ª fase – entrevista.
b) Os candidatos selecionados para a 2ª fase do processo seletivo que não residam em
Brasília/DF poderão participar do processo de seleção por meio de entrevista via telefone,
que será gravada e anexada ao Processo.
c) Todos os candidatos selecionados para a 2ª fase do processo deverão apresentar
documentação comprobatória da experiência profissional e de formação acadêmica, no
momento da entrevista.
d) Os candidatos selecionados para a entrevista que não residam em Brasília deverão
remeter a documentação comprobatória da formação acadêmica e experiência
profissional (conforme Edital) por fax ou por meio eletrônico (e-mail) até a data da
entrevista. Uma vez selecionado, o candidato deverá encaminhar a documentação
mencionada devidamente autenticada em prazo a ser estabelecido pela Comissão de
Seleção.

