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Edital Nº 008/2021
Contratação de consultor na Modalidade PRODUTO

PROJETO OEI/BRA/18/002
Consultor:01 (uma) vaga. Objetivo da Contratação: Contratação de
consultoria especializada para subsidiar análise técnica e revisão do
Diagnóstico  do  PAR,  no  que  se  refere  aos  dados  utilizados,
indicadores criados e reportados, em suas Dimensões 1, 2 e 3, e a
relação destes com o Planejamento do PAR, em suas 4 Dimensões.
Especificação Técnica dos Serviços a serem realizados: a. Elaboração
de proposta metodológica para revisão técnica dos componentes e
indicadores do Plano de Ações Articuladas PAR, das dimensões 1, 2 e
3. b. Revisão técnica dos componentes e dos indicadores do PAR, das
dimensões 1, 2 e 3, em especial no que se refere à sua objetividade e
relevância, bem como à disponibilidade das informações da parte de
quem deverá preenchê-lo. c. Elaboração de sugestões de adequação
de indicadores existentes que sejam considerados desnecessários ou
não atendam aos objetivos a que se propõem e desenvolvimento de
novos indicadores necessários para as dimensões 1, 2 e 3 d. Avaliação
dos dados que ainda deverão ser coletados para as 3 dimensões, a fim
de verificar i a real necessidade de sua coleta ii outras fontes oficiais
possíveis  para  cada  dado.  e.  Elaboração  de  sugestão  de
compatibilização dos componentes e indicadores do PAR com outros
dados já coletados junto à escolas e secretarias de educação, e com
outros diagnósticos realizados pelo MEC, de modo a evitar coleta
duplicada de um mesmo dado. f. Avaliação e elaboração de sugestões
de aprimoramento da relação entre o diagnóstico e o planejamento
que  é  desenvolvido  dentro  da  mesma  ferramenta,  em  suas  4
dimensões Formação Acadêmica: Requisito obrigatório curso superior
completo  na  área  de  Educação,  Administração,  Estatística  ou
Economia,  devidamente reconhecido pelo  Ministério  da Educação.
Mestrado  ou  Doutorado  em Estatística  ou  Economia.  Experiência
Profissional: Requisito obrigatório: experiência mínima comprovada
de 3 anos em análise estatística de dados educacionais. Mínimo de 3
produções  bibliográficas  publicadas.  Desejável  experiência  de
trabalho em atividades de elaboração de índices educacionais que
sintetizem vários  indicadores.  Publicações/produções  bibliográficas
na área de educação. As atividades das consultorias serão realizadas
remotamente, no entanto, os (as) consultores (as) deverão estar à
disposição para eventuais viagens. Este edital terá a validade de 11
meses a partir da data de sua publicação. Vigência do contrato de 11
(onze) meses. Código da vaga TOR-DARE-001/2020 (6802).
Os interessados deverão realizar o cadastro diretamente na página da
OEI,  acessando  este  edital  e  respeitando  o  prazo  estabelecido,
período  de  14/01/2021  a  20/01/2021.  Serão  desconsiderados  os
currículos em desacordo com estas exigências e/ou fora do prazo
estipulado no Edital.  O modelo padrão de currículo e o termo de
referência  completo  para  a  vaga  estão  disponíveis  em
www.oei.org.br/selecoes.
FUNDAMENTO LEGAL Decreto nº 5.151, de 22 de julho de 2004 e
Portaria MRE nº 8, de 4 de janeiro de 2017. Informamos que essa
contratação será efetuada mediante processo seletivo simplificado
(análise de currículo e entrevista), sendo exigida dos profissionais a
comprovação da habilitação profissional e da capacidade técnica ou
científica compatível com o trabalho a ser executado. 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  de  empregados  de  suas  subsidiárias  e
controladas,  no  âmbito  dos  projetos  de  cooperação  técnica
internacional.


