
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO E DIVERSIDADE 
DIRETORIA DE POLÍTICAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA 
 
 
PROJETO BRA/06/005 - OEI A EDUCAÇÃO COMO FATOR DE COESÃO SOCIAL 
Resultado 1: 2: Diagnóstico realizado, com a identificação da demanda nacional por 
políticas educacionais, o levantamento e análise de boas práticas nacionais e internacionais 
nas áreas prioritários de: a) Inclusão educacional da população prisional e b) Juventude, 
violência e a vida escolar, Educação Ambiental e ações de políticas de incentivo à leitura. 

ATIVIDADE 1.1.5: - Elaboração dos relatórios parciais de diagnóstico, com levantamento e 
análise das boas práticas nacionais e internacionais nas áreas “a” e “b” descritas na relação de 
atividades.  

ATIVIDADE 1.1.6: Elaboração dos relatórios finais de diagnóstico. 

Modalidade  Quantidade de Vagas Localidade de Trabalho 
Consultoria/Produto 
 

01 (uma). Brasília 

OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

Seleção e contratação de consultor para a prestação de serviços técnicos especializados 
visando a subsidiar a SECAD em diagnóstico, análise e elaboração de suportes teórico-
metodológicos visando à implementação de ações estratégicas de fomento à leitura para 
jovens e adultos. 

Unidade Supervisora 

Diretoria de Políticas da Educação de Jovens e Adultos 
Supervisor 

Coordenadora-geral de Formação e Leitura 
 
1. Justificativa 
 
 A Constituição de 1988 tornou a educação um princípio e uma exigência tão 
básica para a vida cidadã e a vida ativa que ela se tornou direito do cidadão e dever do 
Estado. Tal direito, o primeiro dos listados no art. 6º da Constituição, é um direito social, 
civil e político, consignado ainda no art. 4º da Lei de Diretrizes e Bases, que ressalta o 
dever do Estado em oferecer ao cidadão uma educação básica de qualidade. 

 Embora o direito à educação esteja assegurado na legislação brasileira, os 
números da exclusão educacional de jovens e adultos demonstram que 67 milhões de 
brasileiros com mais de 15 anos de idade têm menos de oito anos de estudo e, destes, 
cerca de 14 milhões sequer sabem ler e escrever (Censo IBGE 2000). 

A implementação de uma política pública de Educação de Jovens e Adultos, 
incorporada às políticas educacionais do país, pode se tornar um importante instrumento 
da promoção do desenvolvimento sustentável com igualdade. Para tanto, um conjunto de 
investimentos configura-se imprescindível: processos de formação inicial e continuada 
para os profissionais de ensino, elaboração de materiais didáticos próprios para a 
diversidade dos sujeitos da EJA, publicação e divulgação de material de leitura adequado 
às necessidades dos novos leitores, criação de bibliotecas/estações de leitura/ bibliotecas 
volantes, articulação entre escolarização e qualificação profissional, entre outros. 



 Em 2003, o Ministério da Educação instituiu o Programa Brasil Alfabetizado 
visando à universalização da alfabetização de jovens e adultos com mais de 15 anos. No 
âmbito do Programa, diversas ações são desenvolvidas com o objetivo de constituir uma 
política pública de educação de jovens e adultos que dê conta de promover a elevação da 
escolaridade de expressiva parcela da população brasileira. 

Além da oferta de classes de alfabetização, o MEC vem investindo, e planeja 
investir mais fortemente, em ações que promovam a continuidade dos egressos do 
Programa, seja por meio do encaminhamento do aluno para as redes de Educação de 
Jovens e Adultos, seja por intermédio de políticas de livro e leitura. São iniciativas que 
visam a democratizar o acesso à leitura, constituir um acervo bibliográfico literário 
adequado a jovens e adultos neoleitores e criar uma comunidade de leitores. 

Tendo em vista o atendimento a estes objetivos, foi formulada uma série de 
estratégias de ação incluindo, entre outros: mapeamento e incentivos à criação de 
espaços de leitura; articulação e criação de redes de acesso e disponibilidade de 
materiais de leitura; seleção de publicações específicas para jovens e adultos; concurso 
de novos textos específicos para neoleitores; formação de mediadores de leitura. 

Para tanto, faz-se necessária a contratação de um especialista com experiência 
teórico-prática na área de coordenação e consultoria de projetos educacionais, de 
construção de materiais educativos e em atividades editoriais, que venha subsidiar a 
SECAD em um diagnóstico dos produtos resultantes das ações até então implementadas, 
bem como proposta de implementação de estratégias de fomento à leitura para jovens e 
adultos. 
 
 
2. Atividades e Produtos Esperados 
 
2.1. Principais atividades envolvidas para a elaboração do Produto 1: 

a) Analisar os projetos gráficos do  Concurso Literatura para Todos, edições 1ª e 2ª; 
b) Prestar apoio técnico à coordenação-geral supervisora na construção  dos 

suportes teórico-metodológicos para a realização da ação; 
c) analisar,  em conjunto com os autores,  as propostas apresentadas por empresa 

especializada contratada  de identidade visual, arte, edição e ilustração de cada 
um dos livros premiados; 

d) prestar apoio técnico à coordenação-geral supervisora na avaliação crítica da 
qualidade da produção dos livros; 

e) apoiar tecnicamente a coordenação-geral supervisora na aplicação dos testes de 
recepção dos livros a ser realizada por profissional da área. 

 
 

Produto 1 – Documento contendo análise da concepção da proposta gráfica apresentada 
para os livros premiados no 3º Concurso Literatura para Todos envolvendo estudo e 
definições sobre a mesma e a apresentação de um diagnóstico sobre os resultados 
verificados nos testes de recepção dos livros. 

 
2.2.  Principais atividades envolvidas para a elaboração do Produto 2: 
 

a) Elaborar proposta de publicação, “Revista Leitura da Vida”, com objetivo de 
estimular a produção escrita entre os alfabetizandos do Programa Brasil 
Alfabetizado - PBA, a partir de suas histórias de vida>; 

b) Apresentar proposta de metodologia para a produção da publicação, incluindo a 
coleta de material entre os alfabetizandos do PBA, a triagem e a seleção, bem 
como critérios objetivos que deverão nortear a execução da atividade.  

c) Produzir documento de conteúdo pedagógico-formativo, com vistas a subsidiar o 
trabalho dos alfabetizadores na atividade de produção dos textos pelos 
alfabetizadores. 

 



 
� Produto 2 – Documento com proposta de publicação “Revista Leitura da Vida”, 

incluindo metodologia para a produção da publicação, incluindo a coleta de material 
entre os alfabetizandos do PBA, a triagem e a seleção, bem como critérios objetivos 
que deverão nortear a execução da atividade. 

 
2.3. Principais atividades envolvidas para a elaboração do Produto 3: 
 

a) Produzir documento de conteúdo pedagógico-formativo, com vistas a subsidiar o 
trabalho dos alfabetizadores na atividade de produção dos textos pelos 
alfabetizandos. 

b) Elaborar propostas de metodologias diferenciadas para trabalhar os textos 
produzidos pelos alfabetizandos do Programa Brasil Alfabetizado. 

 
� Produto 3- Documento pedagógico-formativo para subsidiar o trabalho dos 

alfabetizadores e coordenadores de turma do PBA quando da produção dos textos 
pelos alfabetizandos do Programa, incluindo as propostas de metodologias para 
trabalhar os textos produzidos.  

 
 

2.4.  Principais atividades envolvidas para a elaboração do Produto 4: 
 
 

a) propor os marcos teórico-práticos para elaboração de linha editorial destinada ao 
público da Educação de Jovens e Adultos, com  ênfase no gênero Cordel, em 
textos escritos pelos próprios alunos ou professores e poesia popular; 

b) propor, em conjunto com a equipe da SECAD/DPEJA, periodicidade, abrangência 
(edições nacionais ou regionais), conteúdos, estratégias de coleta de textos e de 
disseminação da publicação; 

c) elaborar proposta para o primeiro número da publicação referida no item “a”, 
incluindo participação na definição dos temas e na seleção de textos; 

d) prestar apoio técnico à coordenação-geral supervisora na avaliação crítica da 
qualidade da produção da publicação; 

e) apoiar tecnicamente a coordenação-geral supervisora  na aplicação dos testes de 
recepção do primeiro número da publicação a ser realizada por profissional da 
área. 

 
 

� Produto 4 – Documento contendo proposta de uma linha editorial destinada ao 
público da Educação de Jovens e Adultos, com ênfase no gênero Cordel, em textos 
escritos pelos próprios alunos ou professores e poesia popular, incluindo 
planejamento das etapas de elaboração e os referenciais teóricos e técnicos da 
publicação (formato, conteúdos, periodicidade, abrangência, estratégias para 
captação e seleção dos textos e para disseminação). 

 
 

 
2.5. Principais atividades envolvidas para a elaboração do Produto 5: 

a) revisar os editais dos concursos anteriores, avaliar as etapas do 3º Concurso 
Literatura para Todos e apresentar proposta de novo edital; 

b) apoiar tecnicamente a coordenação-geral supervisora  no processo de seleção 
das obras, incluindo proposta de membros para a montagem da comissão 
julgadora e  nos trabalhos das comissões de seleção; 

 
� Produto 5 – Documento contendo diagnóstico da execução do 3º Concurso 

Literatura para Todos e planejamento das etapas do 4º Concurso Literatura para 
Todos, incluindo proposição de nomes para a montagem da comissão julgadora, 
com a proposta de edital para a nova edição. 

 



 
2.6. Principais atividades envolvidas para a elaboração do Produto 6: 

a) Elaborar instrumento  para monitoramento da distribuição e do uso das obras da 
Coleção Literatura para Todos; 

b) Pré-testar o instrumento de campo elaborado a partir de uma amostra definida em 
conjunto com a Diretoria de Políticas da Educação de Jovens e Adultos/DPEJA; 

c) sistematizar, diagnosticar e avaliar os resultados obtidos , de forma a dotar a 
SECAD/DPEJA com elementos balizadores da política de fomento à leitura para a 
educação de jovens e adultos configurada na Coleção Literatura para Todos. 

 
� Produto 6 – Documento técnico contendo instrumento de monitoramento validado, 

pré-testado e com os resultados sistematizados, bem como com o diagnóstico e 
avaliação final, , de forma a subsidiar a SECAD com sugestões e recomendações 
para aperfeiçoamento das ações de fomento à leitura, no âmbito da Coleção 
Literatura para Todos 

 
3. Prazo e Quantidade de Produtos 
O contrato terá duração máxima de 8 (oito) meses, período no qual se dará a entrega dos 
5 (cinco) produtos acima descritos. 
 
4. Custo e Forma de Pagamento 
O custo total dos serviços da consultoria está estimado em R$ 74.250,00 (setenta e 
quatro mil, duzentos e cinquenta reais), observando-se, para o desembolso financeiro, o 
cronograma de atividades e entrega dos produtos considerando os seguintes percentuais 
e valores: 
 

PRODUTOS 
VALOR 
(EM R$) 

Data da entrega 

PRODUTO 1 - Documento 
contendo análise da concepção 
da proposta gráfica apresentada  
para os livros premiados no 3º 
Concurso Literatura para Todos 
envolvendo estudo e definições 
sobre a mesma, e a apresentação 
de um diagnóstico sobre os 
resultados verificados nos testes 
de recepção dos livros 

11.880,00 31/05/2010 

�Produto 2 – Documento com 
proposta de publicação “Revista 
Leitura da Vida”, incluindo 
metodologia para a produção da 
publicação, incluindo a coleta de 
material entre os alfabetizandos 
do PBA, a triagem e a seleção, 
bem como critérios objetivos que 
deverão nortear a execução da 
atividade 
 

6.208,75 19/07/2010 

Produto 3-  Documento 
pedagógico-formativo para 
subsidiar o trabalho dos 
alfabetizadores e coordenadores 
de turma do PBA quando da 
produção dos textos pelos 
alfabetizandos do Programa. 

5.300,00 31/08/2010 

PRODUTO 4 - Documento 
contendo e proposta de uma linha 

17.044,50 30/09/2010 

Formatados: Marcadores e
numeração



editorial destinada ao público da 
Educação de Jovens e Adultos, 
com ênfase no gênero Cordel, em 
textos escritos pelos próprios 
alunos ou professores e poesia 
popular, incluindo planejamento 
das etapas de elaboração e os 
referenciais teóricos e técnicos da 
publicação (formato, conteúdos, 
periodicidade, abrangência, 
estratégias para captação e 
seleção dos textos e para 
disseminação). 
PRODUTO 5 - Documento 
contendo diagnóstico da 
execução do 3º Concurso 
Literatura para Todos e 
planejamento das etapas do 4º 
Concurso Literatura para Todos, 
incluindo proposição de nomes 
para a montagem da comissão 
julgadora, com a proposta de 
edital para a nova edição. 

13.365,00 26/11/2010 

PRODUTO 6 - Documento técnico 

contendo instrumento de 

monitoramento validado, pré-
testado e com os resultados 
sistematizados, bem como com o 
diagnóstico e avaliação final, , de 
forma a subsidiar a SECAD com 
sugestões e recomendações para 
aperfeiçoamento das ações de 
fomento à leitura, no âmbito da 
Coleção Literatura para Todos 

20.451,75 31/12/2010 

T O T A L 74.250,00 - 
 
5. Critérios e forma de apresentação dos trabalhos 
Os produtos deverão ser entregues nas datas previstas em 1 (uma) via impressa e em 
meio eletrônico. 
O pagamento será realizado após a entrega e aceitação dos produtos por parte da 
Diretoria de Políticas da Educação de Jovens e Adultos e encaminhamento à 
Coordenação Geral de Planejamento e Gestão - CGPG. 
 
6. Perfil do consultor 
 
6.1 Formação Acadêmica: 

Formação superior em ciências humanas. 
 
6.2 Exigência Profissional: 

 
a) Experiência, de no mínimo 1 ano, com produção editorial e/ou análise de materiais 
educativos: em Educação Básica; e/ou Educação de Jovens e Adultos – EJA.  

b) Experiência em gestão de projetos educacionais: mínimo de 5 anos em Educação 
Básica; ou mínimo de 3 anos em Educação de Jovens e Adultos – EJA;  
 

7. Insumos: acesso aos materiais disponíveis na SECAD/MEC. 
 
 



8. Comissão de Seleção: 
 
Eliane Maria da Silva – SIAPE 1518337 
Regina Malheiros Santos Ribeiro – SIAPE 1721564 
Monalisa Aguiar da Gama – SIAPE 1514232 
  
9. 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. 
 

10. Processo de seleção: 
- O processo seletivo simplificado de que trata este Termo de Referência consistirá 
de duas fases: 1ª fase - análise curricular; 2ª fase - entrevista. 
- Os candidatos selecionados para a 2ª fase do processo seletivo que não residam 
em Brasília poderão participar do processo de seleção por meio de entrevista via 
telefone.  
- 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. 

 
- 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 2 (dois) dias após a 
entrevista por telefone. 

 
 

Brasília, 07 de abril de 2010. 
 
 

______________________________________ 
CARMEN ISABEL GATTO  

Coordenadora-Geral 
 

Encaminhe-se para consideração superior. 
 
 

De acordo, 
 

______________________________________ 
JORGE  LUIZ TELES DA SILVA 

Diretor de Polítcas da Educação de Jovens e Adultos 
DPEJA/SECAD/MEC 

 
 
 

___________________________________________ 
IVAN CARLOS FERREIRA LIMA 

Coordenador do Projeto 


