
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO E DIVERSIDADE 
DIRETORIA DE EDUCAÇÂO 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) vagas.  Brasília/DF 

Objetivo da Contratação 

Subsidiar a Coordenação Geral de Direitos Humanos (CGDH), vinculada à Diretoria de 
Educação Integral, Direitos Humanos e Cidadania (DEIDHUC) na formulação e no apoio à 
elaboração da política educacional na perspectiva da educação em direitos humanos, visando 
uma formação em ética e cidadania que compreenda a educação em valores, ou seja, a 
reflexão e promoção dos valores a serem considerados no processo educativo enquanto 
pertencentes à esfera dos Direitos Humanos, tais como: liberdade, igualdade, justiça e 
respeito à dignidade humana, entre outros valores pessoais e sociais. 

Unidade Supervisora  

Diretoria de Educação Integral, Direitos Humanos e Cidadania – DEIDHUC  

Cargo do Supervisor 

Diretora de Educação Integral, Direitos Humanos e Cidadania 

1. JUSTIFICATIVA 

A criação da SECAD - possuindo como eixo fundamental a democratização das 
oportunidades educacionais e a garantia do direito universal a uma educação de 
qualidade – sinaliza uma inflexão da agenda educacional brasileira. Entre as ações que 
exemplificam bem esta mudança paradigmática, destaca-se a relevância atribuída hoje 
às políticas subordinadas à área de atuação da SECAD, qual seja, a de fomentar 
políticas que contribuam para a diminuição das desigualdades no acesso, permanência 
e sucesso na educação e o aprimoramento da qualidade educacional, por meio do 
reconhecimento da diversidade, seu apreço e valorização, voltando a educação para o 
desenvolvimento sustentável. Além disso, à SECAD cumpre propor e incentivar ações 
de apoio educacional para crianças, adolescentes e jovens em situações de 
discriminação e vulnerabilidade social. 

Políticas amplas de educação em direitos humanos, que pautem as políticas de respeito 
e valorização da diversidade em suas várias formas, são prioritárias no momento atual, 



de consolidação e implementação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 
(2006) e do Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos.  

O MEC já vem desenvolvendo ações voltadas às temáticas de 
construção/ressignificação de valores éticos orientados pelos princípios dos Direitos 
Humanos, dentre as quais podemos citar o Programa Ética e Cidadania. Urge ainda a 
necessidade de ampliar tais ações e de incorporá-las às políticas públicas educacionais. 

Dessa forma, objetivando fortalecer conceitual e metodologicamente as políticas 
nacionais de educação em direitos humanos, faz-se necessária a contratação de 
profissional com formação e experiência no campo da educação em direitos humanos 
com ênfase na área de ética e cidadania, capaz de fornecer subsídios para o 
fortalecimento das ações desenvolvidas por esta Diretoria nesse campo.   

 

2. Vinculação com o PRODOC 

Resultado 1.1. Estudos programados e realizados sobre concepções e princípios 
metodológicos constituintes de paradigmas contemporâneos de educação integral e 
integrada, ambiental, em direitos humanos e em educação e saúde. 

Atividades: 

1.1.2. Programar e realizar estudos sobre concepções e princípios metodológicos 
aplicados  à organização pedagógica da oferta de educação integral e integrada, 
ambiental, em direitos humanos e em educação e saúde. 

1.1.3. Desenvolver estudos e pesquisas sobre a formulação de propostas sustentáveis 
de educação integral e integrada, ambiental, em direitos humanos e em educação e 
saúde. 

Resultado 2.1. Processos curriculares atualizados e implantados em amostra de 
instituições escolares dedicadas à educação integral e integrada. 

Atividades: 

2.1.1. Identificar e avaliar propostas curriculares de educação integral articuladas à 
educação ambiental, em direitos humanos e em educação e saúde. . 

 

Atividades para elaboração do Produto 1: 

a) realizar estudos sobre os planos de ação de Direitos Humanos nas 

secretarias de educação de estados e municípios, relacionando-os às ações 

programáticas da Educação Básica contidas no Plano Nacional de Educação em 

Direitos Humanos – PNEDH (2006); 

b) fazer levantamento sobre ações estaduais e municipais para a 

implementação do PNEDH, apontando, quando possível, seus resultados e 

alternativas de sustentabilidade; 

c) com base nas duas atividades anteriores, elaborar análise que aponte 

programas e ações prioritárias para as secretarias de estado e municipais da 

educação, tendo como referência o PNEDH. 



Produto 1: Documento contendo informações sobre programas e ações de 

implementação de Direitos Humanos na educação, tendo como referência o 

PNEDH e agregando informações das secretarias de educação parceiras do 

Programa Escola Aberta.  

 

Atividades para elaboração do Produto 2: 

a) Fazer levantamento sobre ações estaduais e municipais de fomento a 
práticas/ experiências de participação da comunidade no ambiente escolar. 

b) Realizar encontros com os representantes das secretarias de educação para 
levantamento das ações de integração comunidade/escola desenvolvidas pelos 
estados e municípios.   

Produto 2: Documento contendo informações a respeito das 
práticas/experiências de fortalecimento da interação escola/comunidade 
enquanto ações estratégicas para inclusão das temáticas de Direitos Humanos e 
Educação em Direitos Humanos no ambiente escolar.  

  

 Atividades para elaboração do Produto 3: 

a) Propor subsídios para sistematização e análise das informações referentes à 
eficácia e efetividade dos Projetos de Direitos Humanos e Educação em Direitos 
Humanos apoiados pela Diretoria de Educação Integral, Direitos Humanos e 
Cidadania – DEIDHUC/SECAD; 
b) Analisar e sistematizar os principais resultados dos Projetos de Direitos 
Humanos e Educação em Direitos Humanos apoiados pela DEIDHUC, apontando 
dificuldades, soluções encontradas e proposições de ações futuras no âmbito 
dessas temáticas; 

 
Produto 3: Documento contendo sistematização e análise de informações 
referentes aos resultados dos projetos de Direitos Humanos apoiados pela 
DEIDHUC/SECAD, que demonstre a eficácia e efetividade dos mencionados 
projetos e contemple propostas de ações futuras no âmbito dos temas da 
Coordenação.  

 
Atividades para elaboração do Produto 4: 

a) Realização de pesquisa sobre os marcos teóricos e conceituais que orientam 

as ações no campo dos Direitos Humanos, com ênfase nos temas relacionados 

às questões de ética e cidadania.  

b) Proposição de subsídios a respeito dos objetivos, gerais e específicos, das 

ações de direitos humanos a serem financiadas pelo Programa Dinheiro Direto 

na Escola (PDDE), incluindo os Planos de Intervenção.   

c) Proposição de subsídios para a elaboração de parâmetros acerca do 

financiamento/apoio aos Planos de Intervenção a serem implementados nas 

escolas pelos profissionais da educação que participaram dos cursos de 

formação na área de direitos humanos.  



d) Elaborar parâmetros/requisitos objetivos que orientaram a seleção dos 

Planos de Intervenção apresentados pelos sistemas de ensino.   

Produto 4 – Documento contendo a definição dos objetivos (gerais e 

específicos) e elaboração dos parâmetros de financiamento/apoio dos Planos de 

Intervenção pelo Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), bem como os 

parâmetros/requisitos objetivos para seleção destes planos.  

  

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$ 70.000,00 (Setenta mil reais), observando-se, para o desembolso 
financeiro, a cronologia a seguir: 

Produtos 
Data de 
Entrega Valor 

Produto 1: Documento contendo informações sobre 
programas e ações de implementação de Direitos 
Humanos na educação, tendo como referência o 
PNEDH e agregando informações das secretarias de 
educação parceiras do Programa Escola Aberta. 

05/08/2010 R$16.500,00 

Produto 2: Documento contendo informações a 
respeito das práticas/experiências de fortalecimento 
da interação escola/comunidade enquanto ações 
estratégicas para inclusão das temáticas de Direitos 
Humanos e Educação em Direitos Humanos no 
ambiente escolar. 

16/11/2010 R$17.500,00 

Produto 3: Documento contendo sistematização e 
análise de informações referentes aos resultados dos 
projetos de Direitos Humanos apoiados pela 
DEIDHUC/SECAD, que demonstre a eficácia e 
efetividade dos mencionados projetos e contemple 
propostas de ações futuras no âmbito dos temas da 
Coordenação.  
 

07/02/2011 R$18.000,00 

Produto 4: Documento contendo a definição dos 
objetivos (gerais e específicos) e elaboração dos 
parâmetros de financiamento/apoio dos Planos de 
Intervenção pelo Programa Dinheiro Direto na Escola 
(PDDE), bem como os parâmetros/requisitos 
objetivos para seleção destes planos.  

25/04/2011 R$18.000,00 

 

5. PRAZO DE EXECUÇÃO DO TRABALHO 

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



 

6. NÚMERO DE VAGAS 

1 vaga 

 

7. PERFIL NECESSÁRIO AO CONSULTOR  

� Formação acadêmica: Graduação em Ciências Humanas ou Sociais e pós-

graduação nas respectivas áreas ou em Educação.  

 

Qualificação Profissional:  

� Profissional com, no mínimo, 2 anos de experiência na produção de estudos 

sobre direitos humanos e na formação de profissionais ou estudantes no mesmo 

tema. 

8. Processo Seletivo 

� 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/DF poderão participar do processo de seleção por meio de 
entrevista via telefone, que será gravada e anexada ao Processo. 

� 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 02 (dois) 
dias após a entrevista por telefone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Local de Trabalho: 

Brasília – DF. O consultor contratado deverá necessariamente residir em Brasília-DF 
durante o período do contrato. 

10. COMISSÃO DE SELEÇÃO 

Conforme Deliberação Normativa nº 1, de 23/08/2008 

• Rodrigo de Oliveira Junior – SIAPE: 1511649 

• Rafaela Cristina Magalhães Gomes – SIAPE: 1739258 

• Daiane de Oliveira Lopes – SIAPE: 1553855    
Brasília, 27 de abril de 2010. 

 

___________________________________________ 

JAQUELINE MOLL 

Diretora de Educação Integral, Direitos Humanos e Cidadania 

 

De acordo, 

 

Ivan Carlos Ferreira Lima 

Coordenador do Projeto 

 

 

 

 


