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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO E DIVERSIDADE 

DIRETORIA DE POLÍTICAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
 

TERMO DE REFERÊNCIA (TOR)   
BRA/06/005 - OEI - A Educação Como Fator de Coesão Social   

 
 
Resultado 2: Diagnósticos realizados, com a identificação da demanda nacional por políticas 
educacionais, o levantamento e análise de boas práticas nacionais e internacionais nas áreas: 
a) Inclusão educacional da população do campo; b) Inclusão educacional das populações 
vulneráveis das grandes cidades; c) A educação profissional e tecnológica como fator de 
inclusão de jovens e adultos, d) Educação Ambiental, para a diversidade, a cidadania e os 
direitos humanos. 
 
Atividade 2.1 - Revisão bibliográfica de estudos e pesquisas relacionados às áreas de: a) 
Inclusão educacional da população do campo; b) Inclusão educacional das populações 
vulneráveis das grandes cidades; c) A educação profissional e tecnológica como fator de 
inclusão de jovens e adultos; e d) Educação Ambiental (novo) para a diversidade, a cidadania 
e os direitos humanos, com ênfase no levantamento e análise de boas práticas nacionais e 
internacionais. 
 
Atividade 2.5 - Elaboração dos relatórios parciais de diagnóstico, com levantamento e análise das 
boas práticas nacionais e internacionais nas áreas de “a” a “d” descritas na relação de atividades. 
 
Atividade 2.6 - Elaboração dos relatórios finais de diagnóstico. 
 

Natureza do Serviço Modalidade  Localidade de Trabalho 
Consultoria Produto – 1 vaga Brasília/DF 

Objetivo da Contratação 
 

Seleção e contratação de pessoa física para a prestação de serviços técnicos especializados 
com o objetivo de sistematizar e avaliar dados relativos ao público da EJA e sua relação com 
o mundo do trabalho com foco na educação profissional com vistas a proposições de 
melhorias do desempenho das políticas que articulam educação de jovens e adultos  e 
educação profissional. 
  

Unidade Supervisora 
Diretoria de Políticas da Educação de Jovens e Adultos 

Cargo do Supervisor 
Diretor de Políticas da Educação de Jovens e Adultos 

 

 

1. Justificativa 

 

 A população de jovens e adultos com 15 ou mais anos de idade, que não tiveram 
acesso ou permanência no sistema formal de ensino, somam mais de 65 milhões. Destes, 
boa parte encontra-se desvinculada de atividades de trabalho e geração de renda no 
mercado formal ou informal, principalmente pela falta de qualificação técnica. 
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 A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) 
enquanto indutora de políticas públicas tem potencializado a construção de políticas que 
possibilitem o desenvolvimento pleno dos sujeitos, em especial os jovens e adultos. Neste 
contexto, reconhece a necessidade de formular políticas que articulem  educação de jovens 
e adultos e  educação profissional, com o objetivo de garantir a oferta de educação 
integrada,  que propicie as necessárias  condições para que jovens e adultos possam 
participar das diversas possibilidades de inserção no mundo do trabalho.  

 A construção de políticas públicas no contexto exposto envolve, dentre outros  
aspectos, a necessidade de articulação entre a educação de jovens e adultos e a educação 
profissional. Desta forma, o acesso à processos que integrem EJA e educação profissional 
têm papel fundamental para a emancipação dos sujeitos, pois o acesso aos conhecimentos 
gerais e aos conhecimentos dos conteúdos de  áreas profissionais possibilita o 
desenvolvimento de habilidades e capacidades para a inserção social do indivíduo no 
mundo do trabalho, como resultado de sua participação em um processo de educação 
integral. 

 A diversidade de realidades e oportunidades existentes no Brasil traz em seu bojo 
uma maior complexidade para a definição de políticas capazes de favorecer o 
desenvolvimento não apenas do indivíduo, mas o desenvolvimento local e regional, na 
medida em que qualifica social e profissionalmente  seus sujeitos. Por esse motivo, faz-se 
necessário o levantamento de boas práticas que favoreçam o desenvolvimento das 
capacidades e potencialidades  dos sujeitos em processos que articulem educação de 
jovens e adultos e educação profissional, possibilitando o acesso ao mundo do trabalho 
àqueles que estão excluídos por falta de formação específica. Além do mais, o acesso à 
formação exigida nas diferentes esferas do mundo de trabalho deve ser induzido, 
preferencialmente, pela rede formal de ensino, considerando seu papel fundamental neste 
processo. 

 De todo o exposto, depreende-se que a SECAD deve conhecer de forma qualificada 
a educação profissional ofertada ao público jovem e adulto, conhecer os  sujeitos dessa 
educação e sua relação com o mundo do trabalho. Desse modo, propomos a contratação de 
consultoria com o objetivo de avaliar a educação profissional ofertada ao público jovem e 
adulto, com foco nas boas experiências existentes, considerando que os dados levantados  
subsidiarão a construção de políticas públicas que articulem EJA e educação profissional, 
atendendo às necessidades e expectativas de jovens e adultos e garantindo seus direitos. 

 

2. Atividades e Produtos esperados 

 

2.1. Principais atividades envolvidas para elaboração do Produto 1: 

a) Levantar/mapear experiências/ações que articulam EJA  e educação profissional ; 
b) Fazer georreferenciamento das experiências levantadas/mapeadas; 
c) Consolidar as informações das experiências georreferenciadas;  
d) Elaborar parâmetros para a classificação e sistematização de experiências/ações  de 

EJA articulada à  educação profissional;  
e) Classificar e sistematizar as experiências mapeadas. 
 
 

2.1.1. Produto 1: Documento técnico contendo diagnóstico das experiências/ações que 
articulam EJA e Educação Profissional, apresentando proposta com parâmetros para a 
classificação e sistematização de experiências de EJA articulada à educação profissional e 
a classificação e sistematização das experiências/ações mapeadas, com base nos 
parâmetros propostos. 
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2.2. Principais atividades envolvidas para elaboração do Produto 2: 
a) Levantar requisitos básicos para a proposição de sistema de catalogação de 

experiências que articulam EJA e educação profissional; 
b) Estabelecer critérios mínimos necessários à validação de um sistema de 

catalogação de experiências georreferenciadas de EJA articulada à educação 
profissional. 

 
2.2.1. Produto 2: Documento técnico contendo proposta de sistema de catalogação das 
experiências de EJA articuladas à educação profissional, apresentando os critérios mínimos 
necessários para a validação de sistema de catalogação das experiências 
georreferenciadas. 
 

2.3. Principais atividades envolvidas para elaboração do Produto 3: 

a) Identificar as redes públicas de ensino estadual e municipal e as instituições 
públicas de ensino superior que desenvolvem ações de   EJA articuladas à 
formação profissional; 

b) Analisar a oferta das redes públicas de ensino estadual e municipal e das 
instituições públicas de ensino superior  em relação  à EJA articulada à formação 
profissional – com ênfase no tipo de profissionalização ofertada e estratégias de 
divulgação e mobilização do público alvo; 

c) Sistematizar as análises realizadas; 
d) Elaborar proposta de mecanismo de aperfeiçoamento da política efetivada na 

rede pública de ensino (estadual e municipal) e instituições públicas de ensino 
superior. 

 

2.3.1. Produto 3: Documento técnico apresentando a análise e a sistematização das ações 
que articulam EJA e educação profissional desenvolvidas pelas redes públicas de ensino 
estadual e municipal e pelas instituições públicas de ensino superior e, proposta de 
mecanismo de aperfeiçoamento do desempenho das políticas que integram EJA e educação 
profissional na rede pública de ensino. 
 
3. Insumos 

Diárias e passagens, caso seja de interesse do MEC, necessárias à execução dos trabalhos 
de consultoria. 

 
4. Prazo, custo e cronograma de atividades: 

O trabalho da consultoria deverá ser executado no prazo máximo de 5 (cinco) meses, 
contado a partir da respectiva contratação. 

O custo total dos serviços de consultoria, incluindo-se os encargos e taxas, está estimado 
em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), observando-se, para o desembolso financeiro, 
a cronologia a seguir: 

 

 

 

Produtos 
Data de 
Entrega Valor 

Produto 1:. Documento técnico contendo diagnóstico  
das experiências/ações que articulam  EJA  e 
Educação Profissional, apresentando proposta com 
parâmetros para a classificação e sistematização de  

30/08/2010 R$15.000,00 
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experiências de EJA articulada à educação 
profissional e a classificação e sistematização das 
experiências/ações mapeadas, com base nos 
parâmetros propostos. 

Produto 2:  Documento técnico contendo proposta de 
sistema de catalogação das experiências  de EJA  
articuladas à educação profissional, apresentando os 
critérios mínimos necessários para a validação de 
sistema de catalogação das experiências 
georreferenciadas. 

25/10/2010 R$ 15.000,00 

Produto 3 : Documento técnico apresentando a 
análise  e a sistematização das ações que articulam  
EJA e educação profissional desenvolvidas pelas 
redes públicas de ensino estadual e municipal e pelas 
instituições públicas de ensino superior  e,  proposta 
de mecanismo de aperfeiçoamento do desempenho 
das políticas que integram EJA e educação 
profissional na rede pública de ensino. 

15/12//2010 R$ 15.000,00 

   

 Total R$45.000,00 

 
5.   Perfil do Consultor 
 
Nível de instrução: Graduação em ciências sociais, economia, administração ou áreas  
afins, preferencialmente com trabalho relacionado à Educação/Formação profissional. 

Experiência profissional anterior:  
- Experiência profissional mínima de 3 (três) anos em desenvolvimento de atividades 

de pesquisa, preferencialmente, em Educação de Jovens e Adultos articulada à  
educação/formação profissional; e  

- Experiência profissional mínima de 2 (dois) anos em desenvolvimento de projetos 
sociais em interface com a educação/formação profissional. 

 
 
6. Comissão de Seleção 
 
Alessandra dos Santos Matos - Matrícula SIAPE 1548970 
Rodrigo Siqueira de Oliveira – Matrícula SIAPE: 1603343 
Adriana Andres – Matrícula SIAPE: 1553768 
  
 
 
7. Regime Jurídico 
 
A execução dos trabalhos previstos neste TOR – Termo de Referência - não implica 
qualquer relação de emprego ou vínculo trabalhista, sendo, portanto, regido sem 
subordinação jurídica conforme prevê o § 9º do art. 4º do Decreto N.º 5.151/2004. 

 

 
Brasília 14 de julho de 2010. 
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Jorge Luiz Teles da Silva 
Diretor de Políticas da Educação de Jovens e Adultos 

 
 

 
 
 
 
 

Ivan Carlos Ferreira Lima 
Coordenador do Projeto 

 


