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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 23000.003863/2020-96

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

 Natureza do Serviço: Consultoria  Modalidade: Produto  Nº de vagas: 2 (duas)  Localidade de Trabalho: Brasília/DF
 Vinculação ao PRODOC
 
  Obje�vo Geral: Desenvolver estratégias para ampliar a capacidade ins�tucional da Semesp, visando à qualificação do ciclo de implementação das
polí�cas públicas realizadas por meio do Plano de Ações Ar�culadas.

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 do desenvolvimento de polí�cas públicas de gestão educacional.

A�vidade 1.1.8 – Desenvolver propostas de indicadores de monitoramento das polí�cas públicas educacionais no processo de implementação das
subações do PAR nos sistemas públicos de ensino.

 
 Obje�vo da Contratação

Contratação de consultoria especializada, na modalidade produto, para desenvolvimento de estudos analí�cos que subsidiem o planejamento da
Diretoria de Modalidades Especializadas de Educação e Tradições Culturais Brasileiras - Dmesp relacionado aos Eixos Gestão; Infraestrutura; Prá�cas
Pedagógicas e Material Didá�co; e Formação, para o período de 2020 a 2022, com metas, indicadores, resultados esperados, a�vidades, fluxos,
recursos humanos disponíveis, orçamento e cronograma de trabalho.

 Unidade Supervisora e Cargo do Supervisor
 DMESP/Semesp/MEC

1. JUSTIFICATIVA

1.1. 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:

1.2. 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;

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.

1.3. Diante da publicação do novo planejamento plurianual (PPA 2019-2022) do Governo Federal e da aprovação da Lei Orçamentário Anual
(LOA 2020), surge a necessidade de avaliar e implementar estratégias para o cumprimento das metas e indicadores es�pulados nos instrumentos de
planejamento educacionais, como o Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024).

1.4. Na questão da Educação Escolar Indígena, Quilombola e do Campo e da temá�ca de Tradições Culturais Brasileiras, deve-se criar
subsídios para elaborar instrumento de planejamento das a�vidades a serem desenvolvidas pela Diretoria de Modalidades Especializadas de Educação
e Tradições Culturais Brasileiras (Dmesp), no período de 2020 a 2022.

1.5. Nesse sen�do, este TOR tem como obje�vo a Contratação de consultoria especializada, na modalidade produto, para desenvolvimento
de estudos analí�cos que subsidiem o planejamento da Dmesp relacionado aos Eixos Gestão; Infraestrutura; Prá�cas Pedagógicas e Material Didá�co;
e Formação, para o período de 2020 a 2022, com metas, indicadores, resultados esperados, a�vidades, fluxos, recursos humanos disponíveis,
orçamento e cronograma de trabalho.

1.6. A�vidades e Produtos esperados
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Consultor 1 – Eixos: Material Didá�co, Prá�cas Pedagógicas e Formação.

A�vidades referentes ao Produto 1

A�vidade 1.1 : Analisar os planos de governo da educação brasileira e demais instrumentos de gestão, como o Plano Nacional de Educação; as
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Escolar Indígena, Quilombola e do Campo; os instrumentos de planejamento do orçamento (PPA e LOA);
a Estrutura Regimental da Dmesp; o Plano de Ações Ar�culadas; Termos de Compromisso; dentre outros.

A�vidade 1.2: Comparar e sistema�zar os programas e ações desenvolvidos e planejados pela Dmesp relacionados aos Eixos Material Didá�co, Prá�cas
Pedagógicas e Formação com os Marcos Legais citados acima e apresentá-los em formato de quadro lógico, a ser construído junto com a Dmesp.

A�vidade 1.3: Planejar e realizar workshops com a equipe da Dmesp para apresentar os quadros lógicos e fornecer subsídios para a definição do
planejamento da diretoria para os Eixos Material Didá�co, Prá�cas Pedagógicas e Formação, no período de 2020 a 2022, considerando metas,
indicadores, resultados esperados, a�vidades, fluxos, recursos humanos disponíveis, orçamento e tempo.

Produto 1. Documento técnico contendo subsídios para o planejamento da Dmesp, relacionados ao Eixos Material Didá�co, Prá�cas Pedagógicas e
Formação, no período de 2020 a 2022, com metas, indicadores, resultados esperados, a�vidades, fluxos, recursos humanos disponíveis, orçamento
e cronograma de trabalho.

 

Consultor 2 – Eixos: Gestão e Infraestrutura.

A�vidades referentes ao Produto 1

A�vidade 1.1: Analisar os planos de governo da educação brasileira e demais instrumentos de gestão, como o Plano Nacional de Educação; as
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Escolar Indígena, Quilombola e do Campo; os instrumentos de planejamento do orçamento (PPA e LOA);
a Estrutura Regimental da Dmesp; o Plano de Ações Ar�culadas; Termos de Compromisso; dentre outros.

A�vidade 1.2: Comparar e sistema�zar os programas e ações desenvolvidos e planejados pela Dmesp relacionados aos Eixos Gestão e Infraestrutura
com os Marcos Legais citados acima e apresentá-los em formato de quadro lógico, a ser construído junto com a Dmesp.

A�vidade 1.3: Planejar e realizar workshops com a equipe da Dmesp para apresentar os quadros lógicos e fornecer subsídios para a definição do
planejamento da diretoria para os Eixos Gestão e Infraestrutura, no período de 2020 a 2022, considerando metas, indicadores, resultados esperados,
a�vidades, fluxos, recursos humanos disponíveis, orçamento e tempo.

Produto 1. Documento técnico contendo subsídios para o planejamento da Dmesp, relacionados ao Eixos Gestão e Infraestrutura, no período de
2020 a 2022, com metas, indicadores, resultados esperados, a�vidades, fluxos, recursos humanos disponíveis, orçamento e cronograma de
trabalho.

 

1.7. Valor Total do Contrato, Prazo e Cronograma de A�vidades

O custo por consultor dos serviços de consultoria foi es�mado em R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais) e o custo total em R$ 51.000,00
(cinquenta e um mil reais), para um período de até 3 (três) meses, observando-se, para o desembolso financeiro, o cronograma indicado no quadro
abaixo.

 
Produtos Prazo de Entrega Valor em R$

Consultor 1: Documento técnico contendo subsídios para o planejamento da Dmesp,
relacionados ao Eixos Material Didá�co, Prá�cas Pedagógicas e Formação, no período

de 2020 a 2022, com metas, indicadores, resultados esperados, a�vidades, fluxos,
recursos humanos disponíveis, orçamento e cronograma de trabalho.

90 dias após
assinatura do

contrato.
R$25.500,00

Consultor 2: Documento técnico contendo subsídios para o planejamento da Dmesp,
relacionados ao Eixos Gestão e Infraestrutura, no período de 2020 a 2022, com metas,
indicadores, resultados esperados, a�vidades, fluxos, recursos humanos disponíveis,

orçamento e cronograma de trabalho.

90 dias após
assinatura do

contrato.
R$25.500,00

VALOR TOTAL R$ 51.000,00

2. CRITÉRIOS E FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

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

3. PERFIL DO CONSULTOR

3.1. Indicação da formação acadêmica mínima:

3.2. Curso de graduação em qualquer área, de acordo com a tabela de Áreas do Conhecimento da Fundação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior – Capes, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação.

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

4. EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS:

Experiência mínima de 3 (três) anos em Gestão Pública.

4.1.  Qualificação desejável:

Experiência em planejamento governamental.

5. INSUMOS

5.1. 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.

5.2. Número de vagas: 2 (duas).

6. LOCALIDADE DE TRABALHO

6.1. Brasília/DF

7. PROCESSO SELETIVO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

7.1. Processo Sele�vo
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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, para o endereço eletrônico
ugpsemespdoc@mec.gov.br, da documentação comprobatória da formação acadêmica e da experiência profissional, observado o prazo de 3 (três)
dias úteis.
Serão convidados para a etapa de entrevistas até 10 (dez) 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.

7.2.  Critérios de Avaliação

7.3. 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.

7.4. Perfil 

Formação Acadêmica

CARACTERIZAÇÃO (pontuação única – Máxima 15 pontos) PONTUAÇÃO

Graduação em qualquer área Verificação

Especialização em qualquer área 7 pontos

Mestrado em qualquer área 10 pontos

Doutorado em qualquer área 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 Gestão Pública. Até 20 pontos

Desejável 3 pontos para cada ano de experiência em  planejamento
governamental. Até 15 pontos

   

 

Entrevista

 

CARACTERIZAÇÃO (pontuação Acumula�va – Máximo 50 pontos) PONTUAÇÃO

Critério 1 – Conhecimentos sobre elaboração de planejamento governamental. Até 20 pontos

Critério 2 – Conhecimentos sobre Gestão Pública. Até 15 pontos

Critério 3 – Conhecimentos sobre as Polí�cas Públicas Federais de Educação Escolar indígena, Quilombola e do
Campo. Até 15 pontos

 

 

FABRÍCIO STORANI DE OLIVEIRA
Diretor de Modalidades Especializadas de Educação e Tradições Culturais Brasileiras

Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação  

 

De acordo, encaminhe-se.

 

ILDA RIBEIRO PELIZ
Secretária de Modalidades Especializadas de Educação

Documento assinado eletronicamente por Fabrício Storani de Oliveira, Diretor(a), em 14/02/2020, às 14:16, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.

mailto:ugpsemespdoc@mec.gov.br
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Documento assinado eletronicamente por Ilda Ribeiro Peliz, Secretário(a), em 14/02/2020, às 19:31, 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 1913137 e o código CRC 507E7EA9.

 

 

 

 

 

Referência: Processo nº 23000.003863/2020-96 SEI nº 1913137


