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Ministério da Educação
Esplanada dos Ministério, Bloco L, Edi�cio-Sede - 2º Andar - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70047-900

Telefone: 2022-9035 e  - h�p://www.mec.gov.br
  

TERMO DE REFERÊNCIA - ORGANISMO INTERNACIONAL

PROCESSO Nº 23000.002135/2020-67

 Número e Título do Projeto: 914BRZ1148 – Fortalecimento da capacidade ins�tucional para o
tratamento da diversidade, inclusão e sustentabilidade socioambiental.

Natureza do Serviço Modalidade Nº de vagas Localidade de Trabalho

Consultoria Produto 10 (dez) Território Nacional

Vinculação ao PRODOC

Resultado 1.1. – Estratégias e ações para o aprimoramento da gestão das polí�cas públicas realizadas
por meio do Plano de Ações Ar�culadas, e voltadas para as temá�cas rela�vas ao campo da diversidade
e da inclusão das envolvidas.

A�vidade: 1.1.1 – Realizar estudos que contribuam para o planejamento e o desenvolvimento de
polí�cas públicas de gestão educacional.                                                                                                                  
                                                                                                    

Obje�vo da Contratação
 
Contratação de consultoria especializada, na modalidade produto, para desenvolvimento de estudos
analí�cos sobre as tradições culturais brasileiras relevantes e em risco de desaparecimento e sobre o
Documento Curricular das Secretarias de Estado da Educação, para o ensino fundamental e médio,
considerando o que define a Base Nacional Comum Curricular para abordagem das tradições culturais
brasileiras.
 
Unidade Supervisora e Cargo do Supervisor
DMESP/SEMESP/MEC
 

1. JUSTIFICATIVA

A Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação – Semesp foi criada pelo Decreto nº 9.665, de 2
de janeiro de 2019, que, ao estabelecer a nova estrutura do Ministério da Educação, ex�nguiu a
Secretaria de Educação Con�nuada, Alfabe�zação, Diversidade e Inclusão – Secadi. Posteriormente a
Secretaria foi reestruturada pelo Decreto nº 10.195, de 30 de dezembro de 2019, que estabelece suas
competências no Art. 31:

À Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação compete:

I - planejar e coordenar, em ar�culação com os sistemas de ensino e demais agentes, a implementação
de polí�cas para a educação do campo, a educação especial, a educação bilíngue de surdos e a educação
escolar indígena e quilombola;
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 II - viabilizar ações de cooperação técnica e financeira entre a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e organismos nacionais e internacionais, em apoio à implementação de polí�cas educacionais
nas modalidades especializadas;

III - fomentar ações educacionais des�nadas à valorização das tradições culturais brasileiras e à inclusão
social, com vistas à efe�vação de polí�cas públicas em todos os níveis, etapas e modalidades; e

 IV - desenvolver e fomentar a produção de conteúdos, de programas de formação de professores e de
materiais didá�cos e pedagógicos específicos.

O Termo em questão se vincula à Diretoria de Modalidades Especializadas de Educação e Tradições
Culturais Brasileiras, cujas atribuições estão descritas no Art. 34:

I - planejar e coordenar a formulação e a implementação de ações e polí�cas educacionais que
promovam o direito à educação das populações do campo, dos povos indígenas, dos remanescentes
de quilombos, das populações em situação de i�nerância e dos povos e comunidades tradicionais,
em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino; II - apoiar e acompanhar a implementação das
diretrizes nacionais de educação referentes à educação do campo, à educação escolar indígena, à
educação escolar quilombola, à educação para as relações étnico-raciais, à educação escolar para
populações em situação de i�nerância e comunidades tradicionais; III - promover e apoiar ações de
melhoria da gestão e infraestrutura escolar, formação de professores e de desenvolvimento de
materiais didá�cos e pedagógicos específicos para a educação do campo, a educação escolar
indígena, a educação escolar quilombola e a educação escolar para populações em situação de
i�nerância e comunidades tradicionais; IV - propor ações intersetoriais que contribuam para o
acesso e a permanência na escola de crianças, adolescentes e jovens abrangidos pelo disposto no
inciso I; V - promover e apoiar ações intersetoriais de valorização das tradições culturais
brasileiras, como elemento cons�tu�vo do processo educa�vo, em parceria com os sistemas de
ensino; e VI - acompanhar, em parceria com os sistemas de ensino, a condicionalidade em educação
de estudantes beneficiários do Programa Bolsa Família.

Nesse sen�do, a consultoria objeto deste TOR tem como obje�vo a Contratação de consultoria
especializada, na modalidade produto, para desenvolvimento de estudos analí�cos sobre as tradições
culturais brasileiras relevantes e em risco de desaparecimento e sobre o Documento Curricular das
Secretarias de Estado da Educação, para o ensino fundamental, considerando o que define a Base Nacional
Comum Curricular para abordagem das tradições culturais brasileiras.
 

2. ATIVIDADES E PRODUTOS ESPERADOS

2.1. A�vidades referentes ao Produto 1

2.2. A�vidade 1.1: Iden�ficar os órgãos e as en�dades do governo federal e estadual e
ins�tuições privadas, ligados à cultura, arte e patrimônio material e imaterial, relacionados aos estados
da consultoria.

2.3. A�vidade 1.2: Levantar dados rela�vos às tradições culturais brasileiras, relacionados aos
estados da consultoria, junto aos órgãos e às en�dades do governo federal e estadual e ins�tuições
privadas, ligados à cultura, arte e patrimônio material e imaterial.

2.4. A�vidades 1.3: Propor indicadores que categorizem as tradições culturais, como:
relevantes e em risco de desaparecimento, abrangendo os estados da consultoria.

2.5. A�vidade 1.4: Sistema�zar os dados coletados por estado da consultoria, iden�ficando os
possíveis mo�vos da relevância e do risco de desaparecimento das tradições culturais brasileiras, por
meio dos indicadores propostos e sugerindo formas de atuação do Ministério da Educação.

2.6. Produto 1

Documento técnico contendo estudo avalia�vo sobre a situação das diversas tradições culturais brasileiras
de caráter fes�vo, secular, folclórico, religioso e/ou étnico, em especial vinculados às matrizes africanas,
indígenas, ciganas, quilombolas e europeias, por estado da consultoria, descrevendo as tradições culturais
mais relevantes e quais estão em risco de desaparecimento, analisando mo�vos e sugerindo formas de
atuação do Ministério da Educação.
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2.7. A�vidade 2.1: Iden�ficar e sistema�zar as competências, habilidades e a�tudes gerais da
Educação Básica relacionadas às tradições culturais brasileiras, na Base Nacional Comum Curricular -
BNCC.

2.8. A�vidade 2.2: Iden�ficar e comparar os aspectos dos Documentos Curriculares, das
Secretarias de Estado da Educação da consultoria, com as competências, habilidades e a�tudes gerais da
Educação Básica relacionadas às tradições culturais brasileiras da BNCC.

2.9. A�vidade 2.3: Iden�ficar se as tradições culturais mais relevantes e aquelas em risco de
desaparecimento, dos estados da consultoria, estão presentes no Documento Curricular das Secretarias
de Estado da Educação.

2.10. A�vidade 2.4: Iden�ficar e sistema�zar como as Secretarias de Estado da Educação da
consultoria abordam o ensino e aprendizagem das tradições culturais brasileiras no Documento
Curricular.

2.11. Produto 2

Documento técnico contendo estudo sobre o Documento Curricular das Secretarias de Estado da Educação,
para o ensino fundamental, considerando o que define a Base Nacional Comum Curricular para abordagem
das tradições culturais brasileiras e analisando as principais tradições culturais dos estados da consultoria,
de caráter fes�vo, secular, folclórico, religioso e/ou étnico, em especial vinculados às matrizes africanas,
indígenas, ciganas, quilombolas e europeias.
 

3. VALOR TOTAL DO CONTRATO, PRAZO E CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

O custo total dos serviços de consultoria foi es�mado em R$ 32.000,00 (trinte e dois mil e reais) por
consultoria, totalizando R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) para um período de até 4 (quatro)
meses, observando-se, para o desembolso financeiro, o cronograma indicado no quadro abaixo.

Produtos Prazo de
Entrega

Valor em
R$

Documento técnico contendo estudo avalia�vo sobre a situação das diversas
tradições culturais brasileiras de caráter fes�vo, secular, folclórico, religioso
e/ou étnico, em especial vinculados às matrizes africanas, indígenas, ciganas,
quilombolas e europeias, por estado da consultoria, descrevendo as tradições
culturais mais relevantes e quais estão em risco de desaparecimento,
analisando mo�vos e sugerindo formas de atuação do Ministério da Educação.

60 dias após
assinatura do
contrato.

R$
12.000,00

Documento técnico contendo estudo sobre o Documento Curricular das
Secretarias de Estado da Educação, para o ensino fundamental, considerando o
que define a Base Nacional Comum Curricular para abordagem das tradições
culturais brasileiras e analisando as principais tradições culturais dos estados
da consultoria, de caráter fes�vo, secular, folclórico, religioso e/ou étnico, em
especial vinculados às matrizes africanas, indígenas, ciganas, quilombolas e
europeias.

120 dias após
assinatura do
contrato.

R$
20.000,00

VALOR TOTAL R$
32.000,00

4. CRITÉRIOS E FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

Os produtos serão entregues, por meio eletrônico e com a capa assinada pelo consultor, no protocolo da
SEMESP. Os Produtos serão pagos mediante Despacho e Parecer de Aprovação, elaborados pela Diretoria
demandante do serviço.

5. PERFIL DO CONSULTOR

5.1. Indicação da formação acadêmica mínima:

a) Curso de graduação na área de Linguís�ca, Letras, Artes ou Ciências Humanas, de
acordo com a tabela de Áreas do Conhecimento da Fundação de Aperfeiçoamento de
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Pessoal de Nível Superior – Capes, devidamente reconhecido pelo Ministério da
Educação;

b) Pós-graduação em qualquer área, em ins�tuições devidamente reconhecidas pelo
Ministério da Educação.

5.2. Exigências específicas:

a) Experiência mínima de 3 (três) anos em projetos que tratem de questões culturais,
tradicionais ou históricas;

b) Experiência mínima de 3 (três) anos em educação.

6. INSUMOS

Caso haja necessidade, poderão ser emi�das passagens e realizado o pagamento de diárias para o (a)
consultor (a), com o obje�vo de coletar subsídios para a elaboração dos produtos, sendo que estão
previstos, no mínimo, 3 (três) encontros em Brasília.

7. NÚMERO DE VAGAS

10 (dez).
3 Consultores: Região Norte:

Consultor 1: AM e RR;
Consultor 2: PA e AP;
Consultor 3: AC, RO e TO.

3 Consultores: Região Nordeste:

Consultor 4: BA, SE, AL;
Consultor 5: PB, PE e RN;
Consultor 6: CE, PI e MA.

1 Consultor: Região Centro-Oeste:

Consultor 7: GO, MT, MS, DF.

2 Consultores: Região Sudeste:

Consultor 8: MG e ES;
Consultor 9: SP e RJ.

1 Consultor: Região Sul:

Consultor 10: RS, SC e PR.

8. LOCALIDADE DE TRABALHO

Território Nacional.

9. PROCESSO SELETIVO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

9.1. Processo Sele�vo

O Processo Sele�vo Simplificado – PSS de que trata este TOR consis�rá das seguintes fases: análise
curricular; análise da documentação comprobatória; e entrevista.
Não serão analisados os currículos enviados fora do prazo de inscrição es�pulado no edital e em
formato diverso do modelo adotado pela SEMESP/MEC.
Será solicitado aos candidatos que atenderem aos requisitos mínimos exigidos no edital o envio da
documentação comprobatória da formação acadêmica e da experiência profissional, para o endereço
eletrônico: ugpsemespdoc@mec.gov.br, observado o prazo de 3 (três) dias úteis.

mailto:ugpsemespdoc@mec.gov.br
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Serão convidados para a etapa de entrevistas os 30 (trinta) candidatos com as maiores notas
avaliadas nos currículos com comprovação documental.
O convite para a entrevista será encaminhado por e-mail.
O candidato que no prazo de 2 (dois) dias úteis não confirmar sua par�cipação nessa etapa do PSS
será considerado desistente.
O candidato que não resida em Brasília/DF poderá optar pela realização da entrevista por telefone,
em data e horário definidos pela Comissão de Seleção. As entrevistas poderão ser gravadas.

9.2.  Critérios de Avaliação

A avaliação, realizada com base nas informações con�das no currículo e comprovadas documentalmente
(etapa eliminatória e classificatória) e nas prestadas durante a entrevista (etapa classificatória), deve
considerar os itens relacionados a seguir, sendo a pontuação máxima de 100 pontos.

9.3. Perfil 

Formação Acadêmica
 
CARACTERIZAÇÃO (pontuação única – Máxima 15 pontos) PONTUAÇÃO
Graduação na área de Linguís�ca, Letras, Artes ou Ciências Humanas Verificação
Especialização em qualquer área 7 pontos
Mestrado em Educação ou Cultura Brasileira ou Antropologia 10 pontos
Doutorado em Educação ou Cultura Brasileira ou Antropologia 15 pontos
Será considerado para registro apenas o curso de maior pontuação.
 
Experiência Profissional
 
CARACTERIZAÇÃO (pontuação – Máxima 35 pontos) PONTUAÇÃO
2 pontos para cada ano de experiência em projetos culturais, tradicionais ou históricos. Até 20 pontos
3 pontos para cada ano de experiência em educação. Até 15 pontos

Entrevista
 
CARACTERIZAÇÃO (pontuação Acumula�va – Máximo 50 pontos) PONTUAÇÃO
Critério 1: Conhecimentos sobre tradições culturais brasileiras. Até 20 pontos
Critério 2: Conhecimentos sobre a Base Nacional Comum Curricular. Até 15 pontos
Critério 3: Conhecimentos sobre Educação Escolar Indígena, Quilombola e do Campo. Até 15 pontos

 

De acordo,

 

SÉRGIO DE OLIVEIRA

Diretor de Polí�cas para Modalidades Especializadas de Educação e Tradições
Culturais Brasileiras subs�tuto

Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação

 

De acordo, encaminhe-se.

 

ILDA RIBEIRO PELIZ
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Secretária de Modalidades Especializadas de Educação

 

Documento assinado eletronicamente por Sérgio de Oliveira, Diretor(a), Subs�tuto(a), em
28/01/2020, às 18:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº
1.042/2015 do Ministério da Educação.

Documento assinado eletronicamente por Ilda Ribeiro Peliz, Secretário(a), em 28/01/2020, às 19:20,
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 1886529 e
o código CRC E8BB0636.

1.  

 

 

 

Referência: Processo nº 23000.002135/2020-67 SEI nº 1886529


