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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS HUMANOS 
SUBSECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 

DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 
COORDENAÇÃO-GERAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 005/2010 - OEI 

 
PROJETO “OEI/BRA-08/006/SEDH/PR – ATUALIZAÇÃO DE PROCESSOS POLÍTICOS E 
INSTITUCIONAIS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM 

DIREITOS HUMANOS 
 

 

 
1. Objeto 
Contratação de consultor especializado na modalidade produto para desenvolver ações 

programáticas e promover articulação que viabilizem a implantação e a implementação do 
Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH), bem como produzir recurso 
pedagógico e didático especializado em formato acessível para a Educação em Direitos 
Humanos, além de fomentar a inclusão da temática de Direitos Humanos na educação não 
formal nos programas de qualificação profissional, conforme demandam as diretrizes 18, 19 e 
20 do Eixo Orientador V do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3). 

 
2. Justificativa 

A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República – SDH/PR, em parceria com a 
Organização dos Estados Iberoamericanos - OEI, implementa o Projeto “Atualização de 

Processos Políticos e Institucionais para a Implantação do Plano Nacional de Educação em 
Direitos Humanos – PNEDH”, que tem por objetivo formular e aplicar procedimentos e 
instrumentos organizacionais e operacionais à aceleração dos processos de implantação e 
consolidação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos - PNEDH. 

A partir da necessidade de criar e disseminar condições cognitivas e comportamentais entre 
educandos da educação básica e não-formal para a construção de uma cultura universal de Direitos 
Humanos no Brasil, estabelecida no Objetivo Específico 1 do Projeto, faz-se necessária a contratação 
de consultor especializado para a criação de estratégias e mecanismos definidos e implantados para a 
identificação e avaliação de iniciativas de educação não-formal em Direitos Humanos, de forma a 
promover sua divulgação e socialização em todo o país. 

Sendo assim, em atendimento ao que estabelece o PNDH-3 e o PNEDH, serão priorizadas as 
atividades 1.3.1 e 1.3.6, que contemplam a realização de estudos sobre conceitos, métodos e técnicas 
de educação não-formal em Direitos Humanos, bem como e edição e publicação de materiais 
informativos e orientadores sobre educação não-formal em Direitos Humanos para os agentes 
públicos, multiplicadores e lideranças comunitárias. 

Por fim, vale ressaltar que o quantitativo de profissionais qualificados da SDH/PR é restrito, 
necessitando da contratação de pessoal disponível para a execução dos serviços aqui 
apresentados, objeto desta contratação. 
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3. Requisitos para a contratação: 

3.1) Formação Acadêmica: Superior completo em Ciências Humanas com especialização 
na área de tecnologia educacional e desejável mestrado. 

3.2) Experiência Profissional: Experiência mínima de cinco (5) anos em docência e 
administração educacional. 
3.3) Conhecimento /Habilidades Específicas: 

- Conhecimento do tema Direitos Humanos e interdisciplinaridade com Direito 
Internacional; 
- Desejável conhecimento dos instrumentos e mecanismos nacionais e internacionais de 
proteção dos Direitos Humanos; 
- Habilidade para ler e escrever em Inglês e Espanhol; 

 
 
4. Atividades 

� Elaborar proposta conceitual na elaboração de um guia metodológico contendo temas e 
linguagem por meio dos quais sejam accessíveis os Direitos Humanos. 

� Apresentar estudo que leve o conteúdo educativo de um guia metodológico a se 
transformar em facilitador e indicador do processo institucional e que mostre o 
funcionamento dos sistemas que promovem os Direitos Humanos: Endereços, telefones 
das instituições que são responsáveis estarão disponíveis na Cartilha Popular em 
Direitos Humanos. 

� Produzir documento contendo proposta sobre ações programáticas fomentando a 
inclusão da temática de Direitos Humanos na Educação não formal, nos programas de 
qualificação profissional privados. (Cf. PNDH 3/Diretriz 20/Objetivo Estratégico I). 

� Produzir documento contendo proposta sobre ações programáticas fomentando a 
inclusão da temática de Direitos Humanos na Educação não formal, nos programas de 
qualificação profissional públicos. (Cf. PNDH 3/Diretriz 20/Objetivo Estratégico I). 

� Apresentar Proposta final de uma guia metodológico que possa estabelecer estratégias e 
mecanismos para a identificação avaliação de iniciativas de um corte entre educação 
formal e não formal, a fim de promover a divulgação do produto sob perspectiva inter, 
trans e multidisciplinar com os demais eixos do PNEDH. 

 
5. Produtos Esperados 
 

Produto/ Atividade 
Data de entrega 

do Produto Valor 

Proposta conceitual na elaboração de um 
guia metodológico contendo temas e 
linguagem por meio dos quais sejam 
accessíveis os Direitos Humanos. 

30/08/2010 R$ 13.300,00 

Estudo que leve o conteúdo educativo de um 
guia metodológico a se transformar em 
facilitador e indicador do processo 
institucional e que mostre o funcionamento 
dos sistemas que promovem os Direitos 
Humanos: Endereços, telefones das 
instituições que são responsáveis estarão 
disponíveis na Cartilha Popular em Direitos 

17/11/2010 
 

R$ 11.700,00 
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Humanos. 

Documento contendo proposta sobre ações 

programáticas fomentando a inclusão da 

temática de Direitos Humanos na Educação 

não formal, nos programas de qualificação 

profissional privados. (Cf. PNDH 3/Diretriz 

20/Objetivo Estratégico I). 

03/02/2011 
R$ 12.200,00 

 

Documento contendo proposta sobre ações 

programáticas fomentando a inclusão da 

temática de Direitos Humanos na Educação 

não formal, nos programas de qualificação 

profissional públicos. (Cf. PNDH 3/Diretriz 

20/Objetivo Estratégico I). 

11/05/2011 R$ 13.600,00 

Proposta final de uma guia metodológico que 

possa estabelecer estratégias e mecanismos 

para a identificação avaliação de iniciativas 

de um corte entre educação formal e não 

formal, a fim de promover a divulgação do 

produto sob perspectiva inter, trans e 

multidisciplinar com os demais eixos do 

PNEDH. 

08/08/2011 R$ 11.600,00 

Total  R$ 62.400,00 
  
6. Modalidade da Contratação: 
Por produto. 
 
7. Período da Contratação 
12 (doze) meses. 
 
8. Nome do Supervisor: 

Fábio dos Santos 
Cargo: Coordenador-Geral de Educação em Direitos Humanos 
Secretaria de Direitos Humanos/PR 
SCS, Quadra 09, Lote C, Ed. Parque Cidade Corporate, Torre A, sala 903-A 
Brasília - DF - CEP 70.308-200 
Tel.: (0xx 61) 2025 7905/9865 
E-mail: edh@sedh.gov.br 

 
9. Critério de Avaliação das Propostas: 
Atendimento aos requisitos elencados neste Termo de Referência; Entrevista. 
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10. Valor do Contrato 
R$ 62.400,00 (sessenta e dois mil e quatrocentos reais). 
 
11. Forma de Pagamento 
 
Mediante apresentação e aprovação dos produtos na forma e nos prazos estabelecidos. 
 
Crédito em conta bancária. 
 


