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Ministério da Educação 

Esplanada dos Ministérios Bloco L, Edi�cio Sede - 4º Andar - Bairro Zona Cívico-Administra�va, Brasília/DF, CEP 70047-900 
Telefone: 2022-8581 e - h�p://www.mec.gov.br 

  

EDITAL Nº 100/2022

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA O DESAFIO SOUTEC

PROCESSO Nº 23000.025620/2022-71

A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação – Setec/MEC, no uso da atribuição que lhe confere o Decreto
nº 10.195, de 30 de dezembro de 2019, torna público o Edital de Chamada Pública nº 100/2022 e convida os interessados a par�ciparem do Desafio
Soutec, concurso técnico-cultural realizado em parceria com o Núcleo de Excelência em Tecnologias Sociais da Universidade Federal de Alagoas – Nees/Ufal.

1. DO OBJETIVO DO EDITAL

1.1. Convidar estudantes do 9º ano do ensino fundamental e do 1º ano do ensino médio para apresentarem propostas para o Desafio Soutec,
concurso técnico-cultural realizado pela Setec/MEC, em parceria com o Núcleo de Excelência em Tecnologias Sociais da Universidade Federal de Alagoas –
Nees/Ufal.

2. DOS OBJETIVOS DO DESAFIO SOUTEC

2.1. O obje�vo geral do Desafio Soutec é ampliar o acesso ao aplica�vo Soutec, a par�r do aprimoramento e inovação das funcionalidades.

2.2. Os obje�vos específicos do Desafio Soutec são:

a) es�mular os jovens a conhecerem o aplica�vo Soutec;

b) reconhecer as ideias, propostas e soluções mais inovadoras e com maior potencial de impacto.

3. DO PÚBLICO-ALVO

3.1. O público-alvo do Desafio Soutec são estudantes matriculados no 9º ano do ensino fundamental e no 1º ano do ensino médio de todas as
escolas públicas do Brasil.

3.2. Os estudantes serão desafiados a submeter propostas em cada uma das seguintes categorias:

a) estratégias para es�mular o uso do aplica�vo Soutec;
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b) novas funcionalidades para o aplica�vo Soutec;

c) soluções tecnológicas inovadoras para ajudar os jovens na escolha profissional; 

d) aprimoramentos (aspectos visuais e de conteúdo) para que o aplica�vo seja mais atraente ao jovem;

e) adaptações para tornar o aplica�vo mais acessível e inclusivo.

4. DA SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS

4.1. Condições gerais para a apresentação das propostas: 

4.1.1. A inscrição das propostas é gratuita e deve ser realizada no período indicado no cronograma, constante do item 10 deste Edital, por meio do
endereço indicado no site do MEC, até as 23h59min (horário de Brasília-DF). 

4.1.2. Será aceita apenas uma proposta por proponente, viabilizada por meio de:  

4.1.2.1. Preenchimento de formulário eletrônico pelo proponente, ou responsável, no caso de estudante menor de idade, por intermédio do link do
formulário on-line a ser disponibilizado no site do MEC h�ps://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-a-informacao/ins�tucional/secretarias/secretaria-de-
educacao-profissional/editais-setec, conforme Anexo I.

4.1.2.2. Inclusão do Modelo de Comprovação de Vínculo Escolar, assinado pelo responsável pela unidade de ensino do proponente, conforme Anexo
II.

4.1.2.3. Inclusão do Modelo de Autorização de Responsável, assinado pelo responsável pelo proponente, caso esse seja menor de idade, conforme
Anexo III. 

4.1.3. Não serão aceitos documentos por e-mail ou outra forma de envio, nem em data e horário posterior ao encerramento das inscrições.  

4.1.4. As propostas deverão conter necessariamente as informações e a documentação prevista nos anexos, sob pena de eliminação da proposta.

4.1.5. Após o envio, o proponente receberá, de forma automá�ca, um comprovante eletrônico de protocolo da sua proposta no e-mail informado
no ato da inscrição, o qual comprovará o envio da documentação e de sua inscrição neste Edital.  

4.2. Se um mesmo proponente submeter mais de uma proposta, será considerada a úl�ma proposta enviada.

4.3. A Setec/MEC não se responsabilizará por requerimento de inscrição que não tenha sido recebido por fatores de ordem técnica dos
computadores, os quais impossibilitem a transferência dos dados e/ou causem falhas de comunicação ou conges�onamento das linhas de transmissão de
dados.

5. DA IMPUGNAÇÃO

5.1. Qualquer cidadão é parte legí�ma para impugnar o Edital, devendo encaminhar e-mail para o endereço dpr.setec@mec.gov.br em até 5
(cinco) dias úteis após a publicação do Edital no Diário Oficial da União, conforme previsão do cronograma do item 9. Após essa data, o prazo estará
precluso.

6. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO

https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/secretarias/secretaria-de-educacao-profissional/editais-setec
mailto:semana.setec@mec.gov.br
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6.1. A avaliação das propostas será realizada por Comissão de Avaliação, que será composta por:

a) representantes da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – Setec/MEC; e

b) representantes do Núcleo de Excelência em Tecnologias Sociais – Nees/Ufal que par�ciparam do desenvolvimento do aplica�vo Soutec.

6.2. O processo de seleção compreende as seguintes etapas:

6.2.1. Etapa 1: Análise dos aspectos gerais: etapa eliminatória que consiste na análise da documentação anexada às propostas subme�das,
verificando-se o atendimento aos demais requisitos obrigatórios previstos neste edital.

6.2.2. Etapa 2: Classificação das propostas: avaliação das propostas habilitadas para a Etapa 2 de seleção nos termos deste Edital, seguindo os
critérios abaixo:

Critério Descrição Pontuação

Viabilidade A proposta apresenta viabilidade técnica e/ou econômica? 

0 - sem viabilidade
1 - pouco viável
2 - medianamente viável
3 - viável

Originalidade A proposta apresentada é surpreendente? É uma ideia única? É inovadora?

0 - sem originalidade
1 - pouco original
2 - medianamente original
3 - original

Relevância e per�nência A proposta está adequada ao desafio? É possível reconhecer os bene�cios da
proposta?

0 - sem per�nência
1 - pouco per�nente
2 - medianamente per�nente
3 - per�nente

Clareza da apresentação A proposta foi apresentada com clareza? É possível compreender o que foi
proposto?

0 - sem clareza
1 - pouco claro
2 - medianamente claro
3 - claro

Potencial de impacto social
A proposta tem potencial para ampliar o conhecimento dos jovens brasileiros sobre
a educação profissional e tecnológica gratuita oferecida pelas ins�tuições de
ensino?

0 - sem impacto
1 - pouco impactante
2 - medianamente impactante
3 - impactante

6.3. Cada proposta será avaliada por quatro membros da Comissão de Avaliação, dois da Setec/MEC e dois do Nees/Ufal, que pontuarão
individualmente cada um dos cinco critérios acima especificados, considerando a pontuação de 0 a 3 ob�da pela proposta. Na sequência, os pontos aferidos
por cada um dos quatro membros serão somados. Assim, o resultado final da avaliação será alcançado por meio da somatória das avaliações individuais
realizadas pelos membros, sendo reconhecidas as três propostas de cada categoria que receberem o maior número de pontos total.
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6.4. A pontuação máxima para cada proposta será de 60 pontos, considerando os 15 pontos máximos de cada membro avaliador.

6.4.1. A Setec/MEC divulgará a lista final dos selecionados na data prevista no cronograma do item 10 deste edital.

6.4.2. Em caso de empate, será considerada a maior nota atribuída a cada um dos critérios do item 6.2.2 deste Edital, conforme a seguinte ordem
decrescente de prioridade:

a) viabilidade;

b) originalidade;

c) relevância e per�nência;

d) qualidade da apresentação;

e) potencial de impacto social; e

f) ordem de inscrição.

7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. Serão reconhecidos o primeiro, o segundo e o terceiro colocados em cada uma das cinco categorias explicitadas no item 3.2.

7.2. Para os primeiros colocados em cada categoria, serão providenciados pela Setec/MEC e pelo Nees/Ufal:

7.2.1. Avaliação da possibilidade de implementação da ideia proposta.

7.2.2. Cer�ficado de menção honrosa.

7.2.3. Par�cipação em evento de Reconhecimento das Propostas durante a segunda edição da Semana Nacional de Educação Profissional e
Tecnológica, a acontecer em Brasília-DF. 

7.2.4. Assistência on-line com a equipe do Nees/Ufal, que desenvolveu o aplica�vo Soutec.

7.2.5. Par�cipação em oficina de orientação profissional com a equipe do Nees/Ufal que desenvolveu o aplica�vo Soutec.

7.3. Para os segundos colocados em cada categoria, serão providenciados pela Setec/MEC e pelo Nees/Ufal:

7.3.1. Avaliação da possibilidade de implementação da ideia proposta.

7.3.2. Cer�ficado de menção honrosa.

7.3.3. Assistência on-line com a equipe do Nees/Ufal, que desenvolveu o aplica�vo Soutec.

7.4. Para os terceiros colocados em cada categoria, será providenciado pela Setec/MEC e pelo Nees/Ufal:

7.4.1. Avaliação da possibilidade de implementação da ideia proposta.

7.4.2. Cer�ficado de menção honrosa.
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7.5. A avaliação da implementação das ideias propostas, tratadas nos itens 7.2.1, 7.3.1 e 7.4.1 ficará condicionada à viabilidade técnica atestada
por especialistas. Caso a análise técnica indique que não há viabilidade de implementação da proposta, a Setec/MEC reserva-se ao direito de
não implementar ou de realizar os ajustes que forem necessários para a sua implementação.

7.6. A par�cipação em evento durante a próxima edição da Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, tratada no item 7.2.3, será
des�nada ao proponente e ao seu responsável, caso o proponente seja menor de idade, e compreenderá os custos com passagens e diárias.

8. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

8.1. A interposição de recursos ao resultado desta Chamada Pública deverá ser encaminhada ao endereço eletrônico dpr.setec@mec.gov.br
impreterivelmente até as 23h59 (vinte e três horas e cinquenta nove minutos), horário de Brasília/DF, seguindo os prazos estabelecidos no cronograma
desta Chamada Pública.

8.2. Não serão aceitos recursos encaminhados por qualquer outro meio que não seja o endereço eletrônico dpr.setec@mec.gov.br, tampouco os
enviados fora do prazo final estabelecido no cronograma.

8.3. A Setec/MEC não se responsabilizará por interposição de recurso que não tenha sido recebido por fatores de ordem técnica dos
computadores, os quais impossibilitem a transferência dos dados e/ou causem falhas de comunicação ou conges�onamento das linhas de transmissão de
dados.

9. DAS RESPONSABILIDADES

9.1. Da Setec/MEC:

9.1.1. Estabelecer as diretrizes e a estratégia de polí�ca pública e lançar a chamada pública de seleção de propostas.

9.1.2. Par�cipar da avaliação das propostas subme�das.

9.1.3. Prover recursos financeiros para o custeio de diárias e passagens para os primeiros colocados em cada uma das cinco categorias explicitadas
no item 3.2 e de seus respec�vos responsáveis, caso sejam menores de idade.

9.1.4. Dar publicidade a este Edital e aos atos administra�vos necessários a sua implementação.

9.1.5. Dirimir eventuais controvérsias rela�vas à interpretação das regras deste Edital.
 

9.2. Do Núcleo de Excelência em Tecnologias Sociais – Nees da Universidade Federal de Alagoas – Ufal:

9.2.1. Par�cipar da avaliação das propostas subme�das.

9.3. Realizar assistência on-line,  a ser prestada aos primeiros colocados em cada categoria, em até seis meses após o reconhecimento das
propostas, conforme cronograma do item 10.

9.3.1. Realizar oficina de orientação profissional, no formato de roda de conversa com especialistas, duração prevista de até duas horas no
momento do reconhecimento das propostas, que ocorrerá no mesmo local da próxima edição da Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnológica,
viabilizada pelo Nees/Ufal.

mailto:semana.setec@mec.gov.br
mailto:semana.setec@mec.gov.br


22/09/2022 19:24 SEI/MEC - 3570188 - Edital

https://sei.mec.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4163607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000425&infra_hash=7ec90… 6/9

9.3.2. Proporcionar a assistência on-line para os primeiros e os segundos colocados em cada uma das cinco categorias explicitadas no item 3.2.

9.3.3. Proporcionar a oficina de orientação profissional para os primeiros colocados em cada uma das cinco categorias explicitadas no item 3.2.

10. DO CRONOGRAMA

10.1. Esta chamada pública seguirá o cronograma abaixo explicitado.

Etapa Data
Publicação do edital 23/09/2022

Prazo para impugnação do edital 23/09/2022 a 30/09/2022
Abertura das inscrições 01/10/2022

Prazo final para submissão das propostas 23/10/2022
Divulgação do resultado 04/11/2022

Prazo para recursos administra�vos contra o resultado 05/11/2022 a 08/11/2022
Divulgação do resultado final 11/11/2022

Evento de Reconhecimento das Propostas 03/12/2022
Período de realização da Assistência Online 04/12/2022 - 03/06/2023

11. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

11.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – Setec/MEC.

11.2. Todas as informações relacionadas a esta ação serão divulgadas por intermédio do site do MEC.

11.3. Eventuais ques�onamentos, informações adicionais ou quaisquer outras solicitações deverão ser encaminhadas para a organização do evento
por meio do e-mail dpr.setec@mec.gov.br.

11.4. Com a submissão da proposta, o proponente e os seu(s) responsável(is), caso o proponente seja menor de idade, concordam com a cessão da
Propriedade Intelectual e do Direito Autoral, da proposta e de imagem do proponente.

11.5. Este Edital de Chamamento Público não envolve a transferência de recursos.

Documento assinado eletronicamente por Tomas Dias Sant Ana, Secretário(a), em 22/09/2022, às 16:01, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3570188 e o código CRC F23431B0.

mailto:semana.setec@mec.gov.br
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ANEXOS AO EDITAL

 
ANEXO I

CAMPOS DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
 

 
IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDANTE

Nome
Idade
Endereço
Telefone
E-mail

INFORMAÇÕES SOBRE A VIDA ESCOLAR DO ESTUDANTE

Nome da Escola
Cidade
Nível que o estudante está cursando (ensino fundamental ou ensino médio)
Ano/série que o estudante está matriculado (para o ensino fundamental, de 1 a 9, para o ensino médio, 1)

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO ESTUDANTE (se menor de idade)

Nome
Endereço
Telefone
E-mail

INFORMAÇÕES SOBRE O SOUTEC

Você conhece o aplica�vo Soutec? (sim ou não)
Como você conheceu o aplica�vo? (escola, professor, internet, pai, mãe, outros)
Você fez o download do aplica�vo? (sim ou não)

INFORMAÇÕES SOBRE A PROPOSTA

Indique a categoria em que você deseja submeter sua proposta. (lista com as categorias: estratégias para es�mular o uso do aplica�vo Soutec; novas
funcionalidades para o aplica�vo Soutec; soluções tecnológicas inovadoras para ajudar os jovens na escolha profissional;  aprimoramentos - aspectos
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visuais e de conteúdo - para que o aplica�vo seja mais atraente ao jovem; adaptações para tornar o aplica�vo mais acessível e inclusivo).
Descreva sua proposta. Se julgar necessário, adicione links de imagens e vídeos. (resposta discursiva com limitação de quan�dade de texto).
Você acredita que é viável implementar a sua proposta? Explique. (resposta discursiva com limitação de quan�dade de texto).
Há algo de inovador ou surpreendente na sua proposta? (resposta discursiva com limitação de quan�dade de texto).
Caso sua proposta seja implementada, quais bene�cios serão gerados? (resposta discursiva com limitação de quan�dade de texto).
Você acha que sua proposta tem potencial para ampliar o conhecimento dos jovens brasileiros sobre a educação profissional e tecnológica gratuita
oferecida pelas ins�tuições de ensino? (resposta discursiva com limitação de quan�dade de texto).

 
ANEXO II

MODELO DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ESCOLAR
 

Declaramos para fins de par�cipação no Desafio Soutec, organizado pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - Setec, do Ministério da Educação ‒ MEC, regido
pela Chamada Pública nº XX/2022, que o(a) estudante ________________________________________ (nome do(a) estudante), portador(a) do
CPF nº ____________________ (CPF do(a) estudante) ou RG nº ____________________  (RG do(a) estudante), está devidamente matriculado(a) na
____________________ (nome da escola), cursando o(a) _____ (ano/série que o estudante está cursando), sendo seu(s) responsável(is) legal(is) perante a escola o(a) Sr.(a)
________________________________________ (nome do primeiro responsável legal), portador(a) do CPF nº ____________________ (CPF do(a) primeiro responsável
legal) e o Sr.(a) ________________________________________ (nome do segundo responsável legal, caso haja), portador(a) do CPF nº ____________________ (CPF do(a)
segundo responsável legal, caso haja).
 
Observação: É dispensável de informações sobre responsável(is) o estudante maior de 18 anos.
 
 

  Local e data
 

____________________________________________
Assinatura do(a) Dirigente da Escola

(Nome e cargo)
 
 
 

ANEXO III
MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE RESPONSÁVEL (se menor de idade)

 
 

Eu ________________________________________ (nome do(a) responsável), portador(a) do CPF nº ____________________ (CPF do(a) responsável), residente
________________________________________________________________________________ (endereço completo do(a) responsável), declaro para os devidos efeitos
legais que AUTORIZO, na qualidade de ____________________ (pai, mãe ou tutor legal), o(a) menor ________________________________________ (nome do(a)
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estudante menor de idade), portador(a) do CPF nº ____________________ (CPF do(a) estudante), a par�cipar do Desafio Soutec, organizado pela Secretaria de Educação
Profissional e Tecnológica - Setec, do Ministério da Educação ‒ MEC, regido pela Chamada Pública nº 100/2022.
 
Declaro estar ciente e de acordo com todo teor da Chamada Pública nº100/2022 e de que todos os dados pessoais que foram ou serão fornecidos para efe�var o
cadastramento do estudante menor de idade no processo são de minha total responsabilidade. 
 

  Local e data
 

____________________________________________
Assinatura do(a) Responsável

(Nome)

Referência: Processo nº 23000.025620/2022-71 SEI nº 3570188


