
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO E DIVERSIDADE 

DIRETORIA DE POLÍTICAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  

TERMO DE REFERÊNCIA (TOR) 
N.º e Título do Projeto 

BRA/06/005 - OEI - A Educação Como Fator de Coesão Social 

Natureza do Serviço Modalidade/Nº vagas Localidade de Trabalho 

Consultoria Produto – 1(uma) vaga Brasília/DF 

Objeto do TOR  

Contratação de consultor para elaboração de base de informações para estudo demográfico do 
analfabetismo no Brasil e do acesso à Educação de Jovens e Adultos, a partir dos microdados 
das Pesquisas Nacionais por Amostra à Domicílios – PNAD do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística – IBGE, que subsidie a supervisão e o acompanhamento das ações de 
alfabetização e de Educação de Jovens e Adultos. 
 
Vinculação com o PRODOC: 

 
1 – Projeto BRA/06/005 - OEI - A Educação Como Fator de Coesão Social 
Resultado 1.2: 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 1.2.2 - Análise de dados secundários relacionados às áreas de “a” a “d” supracitados. 

Unidade Supervisora 

Diretoria de Políticas de Educação de Jovens e Adultos  

Cargo dos Supervisores 

Diretor de Políticas de Educação de Jovens e Adultos 

 

1. Justificativa 
Todas as ações desenvolvidas pela Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade - SECAD têm o objetivo de contribuir para a oferta de educação de 
qualidade, promovendo o acesso, a permanência e o sucesso de públicos historicamente 
desfavorecidos nos diversos níveis e modalidades de ensino. Através da disseminação dos 
temas da diversidade, o trabalho da SECAD fortalece a educação inclusiva e contribui para 
superar as desigualdades existentes na sociedade brasileira. 

Com relação à Educação de Jovens e Adultos, a modalidade está entre as prioridades 
do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, lançado em 2007. Enquanto política pública 
de Estado, a garantia de acesso à educação básica a todos os que a ela não tiveram acesso 
na idade própria ou que não a concluíram, a diminuição do analfabetismo e a alfabetização de 
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jovens e adultos como ponto de partida e parte intrínseca do ensino fundamental estão na 
agenda do Ministério. 

As Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílios - PNAD do IBGE fornecem, 
anualmente, informações sobre a escolarização da população brasileira permitindo analisar a 
evolução do número e da taxa de analfabetos e da quantidade de pessoas inseridas em 
programas de Educação de Jovens e Adultos. 

Ao entender melhor os fenômenos associados ao analfabetismo e à Educação de 
Jovens e Adultos, é possível melhorar o desenho das intervenções públicas e, 
conseqüentemente, aumentar e eficácia dos programas governamentais. 

Preparação, tratamento e análise dos microdados das PNAD exigem profissionais 
especializados, por isso, foi feita a opção da SECAD em realizar a contratação de um 
consultor. 

 
2. Atividades e Produtos 
 

Atividade 1.1: Levantar subsídios para construção de relatório descritivo (tabelas e gráficos) 
que apresentem os dados por idade das populações alfabetizadas e não alfabetizadas. 
Atividade 1.2: Preparar e tratar os microdados da PNAD. 
Atividade 1.3: Analisar os microdados da PNAD por idade das populações alfabetizadas e não 
alfabetizadas. 
Atividade 1.4: Levantar as taxas de analfabetismo por coorte a partir das PNAD, de 1976 a 
2008, por UF, Região e Brasil.  
 
Produto 1: Documento técnico contendo: a metodologia de preparação, tratamento e análise 
dos microdados e o conjunto de tabelas e gráficos com estatísticas e indicadores de 
analfabetismo.  

Atividade 2.1: Levantar subsídios para construção de relatório descritivo (tabelas e gráficos) 
estatísticos demonstrando os dados da Educação de Jovens e Adultos a partir das PNAD, de 
1976 a 2008, por UF, Região e Brasil. 
Atividade 2.2: Preparar e tratar os microdados da PNAD. 
Atividade 2.3: Analisar os microdados da PNAD relativos à Educação de Jovens e Adultos. 
 

Produto 2: Documento técnico contendo: a metodologia de preparação, tratamento e análise 
dos microdados e o conjunto de tabelas e gráficos com estatísticas e indicadores de Educação 
de Jovens e Adultos.  

 
Atividade 3.1: Levantar subsídios para construção de relatório descritivo (tabelas e gráficos) 
sobre as trajetórias educacionais da população com educação básica incompleta a partir do 
suplemento da PNAD de Educação de Jovens e Adultos de 2007. 
Atividade 3.2: Preparar e tratar os microdados da PNAD. 
Atividade 3.3: Analisar os microdados da PNAD da população com educação básica 
incompleta. 
 
Produto 3: Documento técnico contendo: a metodologia de preparação, tratamento e análise 
dos microdados e o conjunto de tabelas e gráficos com estatísticas e indicadores relativos às 
trajetórias educacionais da população com educação básica incompleta a partir do suplemento 
da PNAD de Educação de Jovens e Adultos de 2007.  
  
Atividade 4.1: Levantar subsídios para construção de relatório descritivo (tabelas e gráficos) 
sobre o perfil das pessoas participantes de exames para certificação de escolaridade em EJA a 
partir do suplemento da PNAD de Educação de Jovens e Adultos de 2007. 
Atividade 4.2: Preparar e tratar os microdados da PNAD. 
Atividade 4.3: Analisar os microdados da PNAD da população participante de exames para 
certificação de escolaridade em EJA. 
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Produto 4: Documento técnico contendo: a metodologia de preparação, tratamento e análise 
dos microdados e o conjunto de tabelas e gráficos com estatísticas e indicadores relativos ao 
perfil das pessoas participantes de exames para certificação de escolaridade em EJA a partir 
do suplemento da PNAD de Educação de Jovens e Adultos de 2007.  
 

3. Insumos 
 Base de microdados das PNAD, assim como os respectivos dicionários de variáveis e 

questionários, para a realização dos trabalhos. 

 
4. Prazo e Cronograma de Atividades 

Produtos Prazo para Entrega Pagamento 

Produto 1: Documento técnico contendo: a 
metodologia de preparação, tratamento e 
análise dos microdados e o conjunto de tabelas 
e gráficos com estatísticas e indicadores de 
analfabetismo. 

30/09/2010 R$ 10.000,00 

Produto 2: Documento técnico contendo: a 
metodologia de preparação, tratamento e 
análise dos microdados e o conjunto de tabelas 
e gráficos com estatísticas e indicadores de 
Educação de Jovens e Adultos. 

25/10/2010 
 
 

 
R$ 8.000,00 

 
 
 

Produto 3: Documento técnico contendo: a 
metodologia de preparação, tratamento e 
análise dos microdados e o conjunto de tabelas 
e gráficos com estatísticas e indicadores 
relativos às trajetórias educacionais da 
população com educação básica incompleta a 
partir do suplemento da PNAD de Educação de 
Jovens e Adultos de 2007. 
 

29/11/2010 R$ 12.000,00 

Produto 4: Documento técnico contendo: a 
metodologia de preparação, tratamento e 
análise dos microdados e o conjunto de tabelas 
e gráficos com estatísticas e indicadores 
relativos ao perfil das pessoas participantes de 
exames para certificação de escolaridade em 
EJA a partir do suplemento da PNAD de 
Educação de Jovens e Adultos de 2007. 
 

13/12/2010 R$ 6.000,00 

 

O cronograma de atividades poderá ser ajustado à dinâmica de desenvolvimento dos 
trabalhos, mediante decisão conjunta entre o consultor contratado e a unidade responsável 
pelo acompanhamento do contrato.  

 

 5. Custo e Forma de Pagamento 
O contrato terá duração de até 04 (quatro) meses e o custo total dos serviços de 

consultoria está estimado R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), observando-se para o 
desembolso financeiro o Cronograma de Atividades. 
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6. Critérios e forma de apresentação dos trabalhos 
 

Os produtos deverão ser entregues conforme documento específico definido pela 
Coordenação do Projeto, nas datas previstas acima, por meio digital e impresso (2 vias), no 
formato do programa Microsoft Word ou documento de texto do Open Office, versão 7.0 (ou 
superior) e no formato do programa Microsoft Excel ou planilha eletrônica do Open Office, 
versão 7.0 (ou superior), segundo as normas da ABNT, devidamente assinados.. 

O pagamento será realizado após a entrega dos produtos à Coordenação-Geral de 
Planejamento e Gestão - CGPG, devidamente atestados pela Diretoria de Políticas de 
Educação de Jovens e Adultos. 

 
7. Perfil do Consultor 
 
7.1. Nível de Instrução: Graduação em Estatística ou Economia; ou áreas afins (Matemática, 
Engenharia, Ciências da Computação, Administração, Ciências Sociais ou Ciência Política), 
com pós-graduação em Estatística, Demografia ou Economia. 

 

7.2. Conhecimentos e Experiências Profissionais:  

 

a) Experiência profissional mínima de 3 (três) anos em programação (elaboração de códigos de 
linguagens computacionais) de pacotes estatísticos, ou seja, programas computacionais para 
cálculos e análise estatísticas como: R, SAS, SPSS, STATA, etc. 
b) Desejável experiência em leitura, preparação, tratamento e manipulação de dados da PNAD, 
preferencialmente da parte de Educação. 
 

8. Comissão de seleção 
 
Neli da Costa Serafim Gonçalves – SIAPE: 440693 

Márcio Andrade Monteiro – SIAPE 1197949 

Sylmara Campos Pinho Garcia – SIAPE 1535587 

 

9 – Local de Trabalho: 
 

O consultor desempenhará as atividades previstas neste Termo de Referência em 
Brasília- DF. 

 
10 - Número de vagas: 

 

01 (uma) vaga. 

 

11. Regime Jurídico 
 

A execução dos trabalhos previstos neste Termo de Referência não implica qualquer 
relação de emprego ou vínculo trabalhista, sendo, portanto, regido sem subordinação jurídica 
conforme prevê o § 9° do art. 4° do Decreto nº 5.151/2004. 
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12. Processo de seleção: 
O processo seletivo simplificado de que trata este Termo de Referência consistirá de 

duas fases: 1ª fase - análise curricular e 2ª fase - entrevista. 

Os candidatos selecionados para a 2ª fase do processo seletivo que não residam em 
Brasília participarão do processo de seleção por meio de entrevista por telefone.  

Os candidatos selecionados para a 2ª fase do processo que residam em Brasília – 
DF deverão apresentar documentação comprobatória da experiência profissional e de 
formação acadêmica, no momento da entrevista.  

Os candidatos selecionados para a entrevista que não residam em Brasília deverão 
remeter a documentação comprobatória da experiência profissional e de formação acadêmica 
(autenticados) por Sedex, no prazo de até 5 (cinco) dias, após a entrevista por telefone. 

 

 

Brasília, 04 de agosto de 2010. 
 
 

_______________________________ 
JORGE  LUIZ TELES DA SILVA 

Diretor de Políticas da Educação de Jovens e Adultos 
 
 
 

_______________________________________________ 
IVAN CARLOS FERREIRA LIMA 

Coordenador do Projeto 


