
 

 
Organização 
dos Estados              EDITAL DE SELEÇÃO 028/2010 
Ibero-americanos         PROJETO BRA/06/005 - OEI 
Para a Educação,                 CONTRATA: 
a Ciência                                     
e a Cultura 

A OEI – Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação a 
Ciência e a Cultura, no âmbito do Projeto BRA/06/005 torna público, para 
conhecimento dos interessados, que estará realizando contratação de 
pessoa física/consultor na modalidade produto, com o seguinte perfil: 
1 – CARGO: Consultor Técnico (4 vagas) 
2 - ATRIBUIÇÕES: Realizar levantamento de dados, avaliação e 
diagnóstico das ações desenvolvidas pelo Programa Conexões de Saberes, 
voltadas às populações universitárias carentes, sob a supervisão da 
Coordenação-Geral Diversidade.  
3 - FORMAÇÃO ACADÊMICA: Graduação em Ciências Humanas ou 
Sociais, devidamente reconhecida pelo MEC.  
4 - MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: Produto 

5- QUALIFICAÇÕES: Experiência profissional mínima de 02 (dois) 
anos em desenvolvimento de atividades de monitoramento, avaliação e 
implementação de políticas públicas na área da educação. Experiência 
profissional mínima de 2 (dois) anos nas seguintes áreas temáticas: 
educação, gênero e relações raciais. 
6- PRODUTOS A SEREM ELABORADOS: 1: Documento contendo o 
resultado do mapeamento das instituições parceiras, das atividades de 
extensão desenvolvidas pelos estudantes bolsistas do Programa Conexões 
de Saberes e das propostas de atividades de formação em pesquisa, junto a 
Universidades Federais de Ensino Superior, parceiras do Programa 
Conexões de Saberes, nas regiões brasileiras; 2: Documento contendo a 
Síntese dos dados coletados, relativos as atividades de extensão e 
formação em pesquisa, desenvolvidas pelos estudantes universitários, no 
âmbito do Programa Conexões de Saberes, nas regiões brasileiras; 3: 
Documento técnico apresentando diagnóstico das atividades de extensão 
realizadas pelos estudantes bolsistas do Programa Conexões de Saberes, 
consubstanciado pelos dados da avaliação realizada junto as 
Universidades parceiras nas regiões brasileiras, e propor ações de 
melhoria; 4: Documento técnico apresentando diagnóstico das atividades 
de formação em pesquisa, realizadas pelos estudantes bolsistas do 
Programa Conexões de Saberes, consubstanciado nos dados da avaliação 
realizada junto as Universidades parceiras, em regiões brasileiras, e propor 
ações de melhoria; 5: Documento técnico final contendo diagnóstico do 
resultado alcançado pelo Programa Conexões de Saberes no tocante a 
qualidade no atendimento de estudantes universitários carentes bolsistas 
do Programa, por região brasileira. 
OBSERVAÇÃO: Os Produtos acima mencionados deverão ser 
executados pelos(as) 4 (quatro) consultores(as) a serem contratados, sendo 
que cada um será responsável pelo levantamento dos dados e entrega dos 
produtos, distribuídos por região brasileira, Norte; Centro Oeste e Sul ; 
Nordeste; Sudeste.  
7 - DURAÇÃO: máximo de 10 (dez) meses. 
8 - LOCAL DE TRABALHO: Brasília/DF. 
Os interessados deverão enviar o curriculum vitae para o e-mail 
unidadedeprojetos@mec.gov.br até o dia 31/03/2010. 
O E-MAIL DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE 
IDENTIFICADO COM O NÚMERO DO EDITAL E DO PROJETO. 
O Processo seletivo tem validade de 12 meses. 
A execução dos trabalhos previstos não implica em qualquer relação de 
emprego ou vínculo trabalhista, sendo, portanto, regido sem subordinação 
jurídica conforme prevê o § 9° do art. 4° do Decreto n° 5.151/2004. 
Em atenção às disposições do Decreto nº 5.151, de 22 de julho de 2004, 
estas contratações serão efetuadas mediante processo seletivo simplificado 
composto por análise de informações curriculares declaradas (1a Etapa), e, 
entrevista (2ª Etapa), sendo exigido dos profissionais a comprovação total 
da experiência profissional declarada, inclusive aquelas tidas como 
desejáveis, se for o caso. 
É vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos da 
Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou 
Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias 
ou controladas, no âmbito dos acordos de cooperação técnica internacional 
ou instrumentos congêneres. 

 


