
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO E DIVERSIDADE 

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 

 

TERMO DE REFERÊNCIA (TOR)      

N.º e Título do Projeto 

OEI/BRA – 10 / 001 - "FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO 

INTEGRAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA – DEIDHUC/SECAD/MEC, EM SEUS PROCESSOS DE GESTÃO, 

PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA, AMBIENTAL, EM 

DIREITOS HUMANOS E EM EDUCAÇÃO E SAÚDE.” 

Natureza do Serviço Modalidade / N° de vagas Localidade de Trabalho 

Consultoria Produto / 1 (uma) vaga Brasília/DF 

Objetivo da Contratação 

Apoiar a Secad na implementação de processos interativos e situacionais (formação de redes 

intersetoriais) na execução e avaliação do Programa Mais Educação e o Programa Saúde na Escola.  

Unidade Supervisora 

Diretoria de Educação Integral, Direitos Humanos e Cidadania 

Cargo do Supervisor 

Diretora 

 

I.JUSTIFICATIVA 

A Educação Integral constitui ação estratégica para garantir proteção e desenvolvimento integral às crianças 

e aos adolescentes, sujeitos de direitos que vivem na contemporaneidade marcada por intensas 

transformações, no acesso e na produção de conhecimentos, nas relações sociais entre diferentes 

gerações e culturas, nas formas de comunicação, na maior exposição aos efeitos das mudanças em nível 

local, regional e internacional. A Escola Integral visa atender crianças e adolescentes em torno de uma 

proposta pedagógica que responda às necessidades básicas dos alunos das escolas públicas. As Escolas 

de Tempo Integral passam a oferecer, além de uma educação de qualidade no turno regular, oficinas 

pedagógicas no turno inverso, atendendo os estudantes de forma completa. O Programa SAÚDE NA 

ESCOLA traz o desafio da intersetorialidade como eixo estruturador da intervenção pública no campo da 

educação e da saúde.  Trata-se de uma articulação entre o os Ministérios da Educação e o Ministério da 

Saúde, formando professores da rede publica de ensino com ações de promoção  e prevenção a saúde de 

forma que a rede  de ensino da educação básica possa ser articulada com a política do sistema único de 

saúde – SUS. 

O Programa SAÚDE NA ESCOLA pretende justamente esse desdobramento priorizando os territórios aonde 
existe o programa MAIS EDUCAÇÃO considerando a interface com os outros mecanismos da comunidade 
local. 
Dessa forma, pretende-se otimizar recursos públicos federais, estaduais e municipais – sejam eles 
financeiros, intelectuais, humanos ou estruturais – e garantir mais eficácia e proveito às ações que possam 



melhorar a qualidade de vida dos em cidadãos e cidadãs de nosso país. 
 

  
II. Vinculação com o PRODOC 

Resultados: 

3.2: Meios operacionais e organizacionais definidos e estruturados para ampliar a interatividade institucional 

na oferta da educação comunitária, ambiental, em direitos humanos e em educação e saúde. 

3.3: Mecanismo e instrumentos de monitoramento e avaliação formulados e validados para verificação dos 

processos e resultados produzidos pela educação comunitária, ambiental, em direitos humanos e em  

educação e saúde. 

 

Atividades:  

3.2.4. Formular estratégias e instrumentos para promover a interatividade institucional na oferta de 

educação integral e comunitária, ambiental, em direitos humanos e educação e saúde. 

 

3.3.1. Formular sistemática de monitoramento e avaliação de efetividade relacionada à ação interveniente 

em educação integral, ambiental, em direitos humanos e educação e saúde. 

 

III. Atividades e Produtos esperados 

 

Atividades para elaboração do Produto 1: 

a)  Identificar as práticas utilizadas nas escolas, que promovam ações de integração entre a comunidade 

local e os atores da escola. 

b) Analisar as práticas vivenciadas nas escolas no que tange a interatividade nas ações que integram 

escola e comunidade local.  

 

Produto 1: Documento de identificação e análise das práticas vivenciadas nas escolas que participam do 

Programa Mais Educação, bem como proposta de ampliação das ações intersetoriais com parceiros locais, 

que possibilite a formação de redes sociais, no âmbito do Programa Saúde na Escola.  

 

Atividades para elaboração do Produto 2: 

a) Identificar os diferentes modelos de gestão em nível local; 

b) Pontuar os campos de interseção entre os referidos Programas; 

c) Propor modelo de Gestão Local intersetorial. 

 

Produto 2: Documento contendo  proposta metodológica de desenvolvimento de Gestão Local, visando 

promover a integração  entre os programas Mais Educação e Saúde na Escola. 

 

 Atividade para elaboração do Produto 3 

a) Mapear ações do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE 

b) Avaliar o potencial de interatividade com o Programa Saúde na Escola.   

 

Produto 3: documento contendo Mapeamento das ações do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, do 



Ministério do Desenvolvimento Social – MDS,  e avaliação do potencial de interatividade com as ações do 

Programa Saúde na Escola do Ministério da Educação para qualificação da gestão deste Programa. 

 

Atividade para elaboração do Produto 4 

a) Elaborar instrumento de pesquisa para levantamento de dados 

b) Analisar qualitativamente os resultados obtidos; . 

 

Produto 4: Documento contendo análises dos relatos de experiências das Secretarias Municipais de 

Educação, dos municípios que aderiram ao Programa Saúde na Escola em 2009 quanto ao preenchimento 

dos dados contidos no Sistema Integrado de Monitoramento do MEC para o Programa Saúde na Escola 

visando avaliação e acompanhamento da efetividade do Sistema de Monitoramento. 

 

Atividade para elaboração do produto 5:  

a) Contextualizar teoricamente as áreas de educação integral e de promoção da saúde; 

b) Identificar os programas da Secad; 

c) Identificar práticas intersetoriais dos Programas, que contemplam a educação integral e promoção da 

saúde, e analisá-las. 

 

Produto 5: Documento contendo análise crítica das aproximações teóricas entre a educação integral e a 

promoção da saúde, no âmbito das políticas públicas educacionais atuais da Secad, objetivando qualificar 

as práticas intersetoriais dos Programas. 

   

IV. Prazo, custo e cronograma de atividades: 

O trabalho da consultoria deverá ser executado no prazo máximo de 10 (dez) meses, contado a partir da 

respectiva contratação. 

O custo total dos serviços de consultoria, incluindo-se os encargos e taxas, está estimado em R$ 60.000,00 

(Cinqüenta e cinco mil reais), observando-se, para o desembolso financeiro, a cronologia a seguir: 

Produtos 
Data de 

Entrega 
Valor 

Produto 1: Documento de identificação e análise das práticas vivenciadas nas 

escolas que participam do Programa Mais Educação, bem como proposta de 

ampliação das ações intersetoriais com parceiros locais, que possibilite a 

formação de redes sociais, no âmbito do Programa Saúde na Escola.  

28/04/2010 R$ 15.000,00 

Produto 2: Documento contendo  proposta metodológica de desenvolvimento 

de Gestão Local, visando promover a integração  entre os programas Mais 

Educação e Saúde na Escola. 
24/06/2010 R$ 9.000,00 



Produto 3: documento contendo Mapeamento das ações do Programa 

PROJOVEM ADOLESCENTE, do Ministério do Desenvolvimento Social – 

MDS,  e avaliação do potencial de interatividade com as ações do Programa 

Saúde na Escola do Ministério da Educação para qualificação da gestão deste 

Programa. 

31/08/2010 R$ 12.000,00 

Produto 4: Documento contendo análises dos relatos de experiências dos 

Secretários Municipais de Educação dos municípios que aderiram ao 

Programa Saúde na Escola em 2009  quanto ao preenchimento dos dados 

contidos no Sistema Integrado de Monitoramento do MEC para o Programa 

Saúde na Escola Saúde  visando avaliação e acompanhamento a efetividade 

do Sistema de Monitoramento. 

 
03/11/2010 

R$ 9.000,00 

Produto 5: Documento contendo análise crítica das aproximações teóricas 

entre a educação integral e a promoção saúde, no âmbito das políticas 

públicas educacionais atuais da Secad, objetivando qualificar as práticas 

intersetoriais dos Programas. 

 
10/01/2011 

R$ 15.000,00 

 

V PRAZO DE EXECUÇÃO DO TRABALHO 

Até 10 meses. Início: Abril/2010 – Final: Janeiro/2011 

 

VI PERFIL NECESSÁRIO AO CONSULTOR  

Formação acadêmica: Curso Superior Completo em ciências humanas e/ou sociais. 

Qualificação Profissional: Experiência, de no mínimo, 2 anos em coordenação de projetos educacionais 

em administração pública comprovados por meio de documento assinado pelo gestor público; e com 

experiência de no mínimo 2 anos em gestão interativa de programas educacionais. Desejável conhecimento 

em sistematização e análise de dados; e desejável experiência profissional em programas na área temática 

de educação integral e saúde. Disponibilidade para viagem.   

 

VII. PROCESSO SELETIVO 

a) O processo seletivo simplificado de que trata este Termo de Referência consistirá de duas fases: 1ª fase - 

análise curricular; 2ª fase – entrevista. 

b) Os candidatos selecionados para a 2ª fase do processo seletivo que não residam em Brasília/DF poderão 

participar do processo de seleção por meio de entrevista via telefone, que será gravada e anexada ao 

Processo. 

c) Todos os candidatos selecionados para a 2ª fase do processo deverão apresentar documentação 

comprobatória da experiência profissional e de formação acadêmica, no momento da entrevista. 

d) Os candidatos selecionados para a entrevista que não residam em Brasília deverão postar a 

documentação comprobatória da experiência profissional e de formação acadêmica (autenticados) por 

Sedex, no prazo de até 02 (dois) dias após a entrevista por telefone. 

 

VIII– COMISSÃO DE SELEÇÃO 



Conforme Deliberação Normativa nº 1, de 23/08/2008 
• Alzira de Oliveira Reis e Silva – SIAPE: 1441121 
• Sonia de Fátima Bonfante Mello – SIAPE: 2457158 
• Luiz Roberto Rodrigues Martins – SIAPE: 5310667 

 

Brasília, 24 de fevereiro de 2010. 

 

JAQUELINE MOLL 

Diretora de Educação Integral, Direitos Humanos e Cidadania 

 

 

IVAN CARLOS FERREIRA LIMA 

Coordenador do Projeto 


