MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Esplanada dos Ministérios Bloco L, Edifício Sede - 2º Andar - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP 70047-900
Telefone: 2022-9217 e Fax: 2022-9018 - http://www.mec.gov.br

TERMO DE REFERÊNCIA - ORGANISMO INTERNACIONAL
PROCESSO Nº 23000.002627/2017-57
TERMO DE REFERÊNCIA (TOR)
Número e Título do Projeto:
Projeto 914BRZ1148 - Fortalecimento da Capacidade Institucional para o tratamento
da Diversidade, Inclusão e Sustentabilidade Socioambiental.
Natureza

do

Serviço
Consultoria

Modalidade
Produto

Nº

de

vagas
1 (uma)

Localidade
Trabalho

de

Território
Nacional

Vinculação ao PRODOC
Objetivo Imediato
Desenvolver estratégias para ampliar a capacidade institucional da SECADI, visando
à qualificação do ciclo de implementação das políticas públicas realizadas por meio do Plano
de Ações Articuladas.
Resultado 1.1
Estratégias e ações para o aprimoramento da g estão das políticas públicas
realizadas por meio do Plano de Ações Articuladas, e voltadas para as temáticas relativas ao
campo da diversidade e da inclusão desenvolvidas.
Atividade 1.1.1: Realizar estudos que contribuam para o planejamento e o
desenvolvimento de políticas públicas de gestão educacional.
Atividade 1.1.8: Desenvolver propostas de indicadores de monitoramento das
políticas públicas educacionais no processo de implementação das subações do PAR nos
sistemas públicos de ensino.

Objetivo da Contratação
Consultoria técnica especializada para desenvolvimento de estudos subsidiários à
estruturação do processo de monitoramento de resultados de ações da Educação Especial,
nos eixos de Acessibilidade e Atendimento Educacional Especializado, e do Programa Brasil
Alfabetizado.
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Unidade Supervisora e Cargo do Supervisor
Assessoria de Gabinete - SECADI
1.

JUSTIFICATIVA

O Ministério da Educação – MEC, por meio da Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação – SECADI, desenvolve, em
parceria com os sistemas de ensino, políticas públicas voltadas à promoção da equidade e à
valorização das diferenças e da diversidade, buscando garantir o amplo direito à Educação,
por meio do enfrentamento das desigualdades educacionais e do fortalecimento de
estratégias que eliminem as diversas formas de discriminação e exclusão no ambiente
escolar.
Para implementar políticas educacionais voltadas à equidade, a SECADI/MEC
desenvolve ações e programas específicos voltados para populações que historicamente têm
tido dificuldade de acesso e permanência nos sistemas educacionais. A atuação da SECADI
é endossada pelo Plano Nacional de Educação (Lei Nº 13.005/2014), que considera, dentre
suas diretrizes, a superação das desigualdades educacionais para promoção da cidadania
mediante a erradicação de todas as formas de discriminação (Art. 2º inciso III) e o respeito aos
direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental (Art. 2º, inciso X) como
temas que ampliam a qualidade educacional, ao considerar as dimensões sociais, históricas,
políticas e econômicas que integram a realidade educacional do país.
A partir do entendimento de que a melhoria da qualidade educacional passa pela
consolidação das políticas públicas educacionais voltadas à equidade e à inclusão, a
SECADI/MEC, visando ao pleno exercício de suas competências, busca o constante
fortalecimento de sua capacidade institucional mediante o aperfeiçoamento da
implementação dos programas e ações sob sua responsabilidade.
Nesse sentido, reconhece-se a importância estratégica da avaliação e monitoramento
para o aperfeiçoamento dos programas, e entende-se como necessária a implantação de
processos de monitoramento focados em resultados, a partir dos quais se torna possível ao
gestor identificar, ou mesmo antecipar, possíveis falhas ou problemas na implementação dos
programas, viabilizando a intervenção tempestiva no caminho da transformação social
pretendida. Ou seja, trata-se da necessidade de instituir processos de monitoramento capazes
de subsidiar os gestores com informações tempestivas para a tomada de decisão, a partir de
um conjunto de indicadores definidos sobre os pontos estratégicos dos programas para a
obtenção de resultados.
É a essa necessidade de implantação de processos de monitoramento focados em
resultados que se refere a presente proposta de contratação de consultoria especializada,
cujo caráter inovador do trabalho abarca não só a construção de indicadores que contribuam
efetivamente para o acompanhamento e aperfeiçoamento de ações sob gestão da
SECADI/MEC, como, também, ensejará uma estruturação do monitoramento de resultados a
partir de um intenso trabalho junto às equipes técnicas responsáveis pela gestão das ações e
programas selecionados, resultando em transferência de conhecimento e compartilhamento
de orientações para implementação dos novos indicadores e formas de coleta de dados
propostos.
A atual gestão da SECADI/MEC identificou algumas fragilidades no acompanhamento
de programas e ações da pasta e, como providência imediata, além do esforço de organizar e
sistematizar as informações gerenciais e estratégicas da Secretaria, está sendo priorizada a
avaliação de resultados dos programas e, portanto, a estruturação do monitoramento das
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ações é fundamental.
Em função da complexidade de sua implementação, as ações da Educação Especial,
nos eixos de Acessibilidade e Atendimento Educacional Especializado, e o Programa Brasil
Alfabetizado foram selecionados para iniciar esse processo de estruturação do monitoramento
de resultados na SECADI, mediante consultoria especializada.
Esse trabalho envolverá a participação das equipes técnicas e dirigentes
responsáveis pela operacionalização do Programa Brasil Alfabetizado e das ações da
Educação Especial e, dessa forma, espera-se promover a reflexão coletiva e a apropriação da
metodologia de monitoramento a partir dos indicadores que serão definidos.
Em suma, trata-se de assegurar que o monitoramento das ações sob gestão da
SECADI/MEC sirva a seu objetivo maior, que é subsidiar a gestão e aperfeiçoamento destes
programas e ações, a fim de contribuir para a promoção da equidade, da inclusão e a
superação das desigualdades educacionais ainda presentes no País.
2.

ATIVIDADES E PRODUTOS ESPERADOS
Atividades para a elaboração do Produto 1:

- Atividade 1.1: Analisar normas e documentações oficiais das ações da Educação
Especial, nos eixos de Acessibilidade e Atendimento Educacional Especializado, e do
Programa Brasil Alfabetizado;
- Atividade 1.2: Elaboração de conteúdo para subsidiar a realização de oficinas com
as equipes técnicas para a construção dos modelos lógicos das ações selecionadas;
- Atividade 1.3: Analisar os modelos lógicos construídos para subsidiar a validação
junto aos dirigentes dos órgãos responsáveis pelas ações selecionadas.
Produto 1: Documento técnico contendo proposta de conteúdo para subsidiar o
processo de construção dos modelos lógicos das ações da Educação Especial, nos eixos de
Acessibilidade e Atendimento Educacional Especializado, e do Programa Brasil Alfabetizado.
Atividades para a elaboração do Produto 2:
- Atividade 2.1: Partindo dos modelos lógicos, analisar os indicadores existentes para
as ações selecionadas;
- Atividade 2.2: Analisar as atividades e discussões realizadas com as equipes
técnicas para especificação dos indicadores de monitoramento das ações selecionadas;
- Atividade 2.3: Para cada indicador especificado, descrever: a forma de
interpretação, o método de cálculo, a fonte de informação e a periodicidade de análise;
- Atividade 2.4: Analisar os indicadores de monitoramento especificados para
subsidiar a validação juntos aos dirigentes dos órgãos responsáveis pelas ações
selecionadas.
Produto 2: Documento técnico contendo estudo analítico dos indicadores de
monitoramento validados para o Programa Brasil Alfabetizado e as ações da Educação
Especial selecionadas.
Atividades para a elaboração do Produto 3:
- Atividade 3.1: Analisar os bancos de dados existentes no MEC;
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- Atividade 3.2: Verificar a necessidade de adaptação de rotinas/sistemas existentes
e/ou desenvolvimento de novas;
- Atividade 3.3: Propor fluxo dos dados desde a coleta até o cálculo dos indicadores.
Produto 3: Documento técnico contendo proposta de estruturação dos indicadores de
monitoramento especificados para as ações da Educação Especial selecionadas e para o
Programa Brasil Alfabetizado.
Atividades para a elaboração do Produto 4:
- Atividade 4.1: Extrair e tratar os dados necessários ao cálculo dos indicadores;
- Atividade 4.2: Calcular os indicadores e preparar suas representações gráficas;
- Atividade 4.3: Descrever os desafios ainda existentes para a consolidação do
processo de monitoramento das ações selecionadas;
- Atividade 4.4: Elaboração de conteúdo para subsidiar a realização de oficina com
os órgãos responsáveis pelas ações selecionadas, de forma a auxiliar na proposta de
monitoramento, incluindo sugestões para aprimoramento do trabalho.
Produto 4: Documento técnico com proposta de critérios para subsidiar o processo de
monitoramento do Programa Brasil Alfabetizado e das ações da Educação Especial
selecionadas (linha de base).
Atividades para a elaboração do Produto 5:
- Atividade 5.1: Extrair e tratar os dados necessários ao cálculo dos indicadores;
- Atividade 5.2: Calcular os indicadores e preparar suas representações gráficas;
- Atividade 5.3: Realizar recomendações aos gestores das ações selecionadas tendo
em vista a evolução dos indicadores em comparação com a linha de base traçada no primeiro
relatório;
- Atividade 5.4: Análise dos avanços realizados na consolidação do processo de
monitoramento das ações selecionadas
Produto 5: Documento técnico contendo estudo sobre os avanços no processo de
monitoramento do Programa Brasil Alfabetizado e das ações da Educação Especial
selecionadas (linha de comparação), incluindo recomendações aos gestores para
viabilização do monitoramento dos programas.

3.

VALOR TOTAL DO CONTRATO, PRAZO E CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

O custo total dos serviços de consultoria foi estimado em R$ 120.000,00 (cento e
vinte mil reais) para um período de até 11 (onze) meses, considerando a alta complexidade
das atividades e o perfil qualificado desejado da consultoria, observando-se, para o
desembolso financeiro, o cronograma indicado no quadro abaixo.
Produtos

Prazo
de Entrega
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Produto 1: Documento técnico contendo
proposta de conteúdo para subsidiar o processo de
construção dos modelos lógicos das ações da
Educação Especial, nos eixos de Acessibilidade e
Atendimento Educacional Especializado, e do Programa
Brasil Alfabetizado.

45
dias
após
assinatura do
Contrato.

R$
22.000,00

Produto 2: Documento técnico contendo estudo
analítico dos indicadores de monitoramento validados
para o Programa Brasil Alfabetizado e as ações da
Educação Especial selecionadas.

115
dias
após
assinatura do
Contrato.

R$
23.000,00

Produto 3: Documento técnico contendo
proposta de estruturação dos indicadores de
monitoramento especificados para as ações da
Educação Especial selecionadas e para o Programa
Brasil Alfabetizado.

185
dias
após
assinatura do
Contrato.

R$
24.000,00

Produto 4: Documento técnico com proposta de
critérios para subsidiar o processo de monitoramento do
Programa Brasil Alfabetizado e das ações da Educação
Especial selecionadas (linha de base).

260
dias
após
assinatura do
Contrato.

Produto 5: Documento técnico contendo estudo
sobre os avanços no processo de monitoramento do
Programa Brasil Alfabetizado e das ações da Educação
Especial selecionadas (linha de comparação), incluindo
recomendações aos gestores para viabilização do
monitoramento dos programas.

330
dias
após
assinatura do
Contrato

VALOR TOTAL

4.

25.000,00

R$
26.000,00

R$
120.000,00

CRITÉRIOS E FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

Os produtos serão entregues, por meio eletrônico e com a capa assinada pelo
consultor, no protocolo da SECADI. Os Produtos serão pagos mediante Memorando e Parecer
de Aprovação, elaborados pela Diretoria demandante do serviço.
5.
5.1.

PERFIL DO CONSULTOR
Indicação da formação acadêmica mínima:
- Curso Superior na área de Ciências Humanas ou Ciências Sociais Aplicadas.

- Título de Mestre stricto sensu em curso compreendido nas áreas de Ciências
Humanas ou Ciências Sociais Aplicadas, conforme a classificação da CAPES –
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.
5.2.

Exigências específicas:

- Experiência profissional mínima de 05 (cinco) anos em atividades monitoramento
e/ou avaliação de políticas, programas e/ou ações sociais, governamentais;
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- Experiência profissional mínima de 03 (três) anos em construção de indicadores de
monitoramento.
5.3.

Qualificação desejável:
Não se aplica.

6.

INSUMOS

Caso haja necessidade, poderão ser emitidas passagens e realizado o pagamento de
diárias para o(a) consultor(a), com o objetivo de coletar subsídios para a elaboração dos
produtos.
7.

NÚMERO DE VAGAS
01 (uma) vaga.

8.

LOCALIDADE DE TRABALHO
Território Nacional

9.
PROCESSO SELETIVO E
ENTREVISTA
9.1.

CRITÉRIOS

A

SEREM AVALIADOS

NA

Processo Seletivo

- O Processo Seletivo Simplificado - PSS de que trata este Termo de Referência TOR consistirá de duas fases: 1ª fase - análise curricular; 2ª fase – entrevista.
- Todas as entrevistas serão gravadas e anexadas ao Processo.
- A Comissão de Seleção convocará os selecionados para a entrevista por meio
eletrônico, estabelecendo o prazo de dois dias úteis para confirmar sua participação, sob
pena de desclassificação no Processo Seletivo.
- Os candidatos selecionados para a 2ª fase do PSS que não residam em Brasília/DF
poderão participar do processo de seleção por telefone, em horário e data a serem definidos
pela Comissão.
- Em data anterior à divulgação do resultado do Processo Seletivo e, consequente
contratação, será solicitada ao (à) candidato (a) que obtiver a maior pontuação no somatório
das notas (análise de currículo e entrevista classificatória), a apresentação de cópia e original
da documentação comprobatória relativa à formação acadêmica e à experiência profissional
solicitadas no Edital.
9.2.

Critérios a serem avaliados na entrevista
a) Análise Curricular de caráter eliminatório e classificatório.
b) Entrevista de caráter classificatório.

O resultado será estabelecido conforme os itens relacionados a seguir, totalizando a
pontuação máxima de 100 pontos.
9.3.

Perfil

Formação Acadêmica
CARACTERIZAÇÃO (pontuação única – Máxima 15 pontos)
PONTUAÇÃO
Curso Superior na área de Ciências Humanas ou Ciências Sociais Aplicadas.Verificação
Mestrado na área de Ciências Humanas ou Ciências Sociais Aplicadas.
10 pontos
Doutorado na área de Ciências Humanas ou Ciências Sociais Aplicadas.
15 pontos
Será considerado para registro apenas o curso de maior pontuação
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Experiência Profissional
CARACTERIZAÇÃO (pontuação máxima 35 pontos)

PONTUAÇÃO

1. Experiência profissional em monitoramento e/ou avaliação de
políticas, programas e/ou ações sociais, governamentais.

Até 20
pontos

De 5 a 7 anos de experiência comprovada documentalmente em monitoramento
10 pontos
e/ou avaliação de políticas, programas e/ou ações sociais, governamentais.
De 7 a 10 anos de experiência comprovada documentalmente em
monitoramento e/ou avaliação de políticas, programas e/ou ações sociais,
15 pontos
governamentais.
+ de 10 anos de experiência comprovada documentalmente em monitoramento
20 pontos
e/ou avaliação de políticas, programas e/ou ações sociais, governamentais.
2. Experiência profissional em construção de indicadores de
monitoramento

Até 15
pontos

De 3 a 5 anos de experiência comprovada documentalmente em construção de
10 pontos
indicadores.
De 5 a 8 anos de experiência comprovada documentalmente em construção de
12 pontos
indicadores
+ de 8 anos de experiência comprovada documentalmente em construção de
15 pontos
indicadores.
Será considerado para registro apenas as experiências (a) e (b) de maior pontuação.
Entrevista
CARACTERIZAÇÃO (pontuação Acumulativa – Máximo 50 pontos)
PONTUAÇÃO
Conhecimento de teorias e métodos de análise das desigualdades educacionais Até 5 pontos
Conhecimento de abordagem de resultados na estruturação de processos de
Até 15 pontos
monitoramento
Experiência na construção de modelos lógicos de programas
Até 15 pontos
Experiência em condução de oficinas, com mediação de equipes
Até 15 pontos
Serão exigidos documentos comprobatórios dos itens Formação Acadêmica e Experiência
Profissional.
10.

COMISSÃO DE SELEÇÃO

- A Comissão de Seleção deverá ser formada por, no mínimo, três membros, entre
servidores efetivos, temporários ou ocupantes de Cargo em Comissão. No caso de
impedimento de algum membro da Comissão, a Coordenação designará um substituto por
meio de e-mail encaminhado à Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP.
1) Luiz Roberto Rodrigues Martins – Matrícula SIAPE 5310667
2) Renausto Alves Amanajás – Matrícula SIAPE: 9055070
3) Sueli Teixeira de Melo - Matrícula SIAPE: 405150

11.

REGIME JURÍDICO
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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.

ADRIANA ROZINHOLI CORDEIRO ROCHA
Assessora – Gabinete/SECADI

De acordo.

ADRIANO ALMEIDA DANI
Chefe de Gabinete – SECADI/MEC

Documento assinado eletronicamente por Adriana Rozinholi Cordeiro Rocha,
Servidor(a), em 23/01/2017, às 12:47, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
Documento assinado eletronicamente por Adriano Almeida Dani, Chefe de Gabinete,
em 23/01/2017, às 15:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da
Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0524072 e o código CRC 28578C0D.

1.

Referência: Processo nº 23000.002627/2017-57
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

DESPACHO
Processo nº 23000.002627/2017-57

Interessado: SECADI/GAB
Assunto: Termos de Referência - MONITORAMENTO

Encaminhamos à Unidade de Gerenciamento de Projetos o presente processo
referente ao Termo de Referência - MONITORAMENTO do Projeto 914BRZ1148 Fortalecimento da Capacidade Institucional para o tratamento da Diversidade, Inclusão e
Sustentabilidade Socioambiental, para providências cabíveis.

Atenciosamente,
ADRIANO ALMEIDA DANI
Chefe de Gabinete
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão

Documento assinado eletronicamente por Adriano Almeida Dani, Chefe de Gabinete,
em 24/01/2017, às 09:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da
Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0526471 e o código CRC 7C2CC26B.

Referência: Processo nº 23000.002627/2017-57

Despacho 15 (0526471)
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Memorando nº 15/2017/UGP/ASS-PNOAC/SECADI/SECADI
Em 24 de janeiro de 2017.
Ao(À) SE/UGP/ Comitê Gestor da Preparação e da Implementação de Projetos de
Cooperação Técnica e Acordos de Empréstimos Internacionais

Prezada Senhora,

1.

Encaminhamos o Termo de Referência – TOR MONITORAMENTO, visando à
contratação
de
consultoria
no
âmbito
do Projeto
UNESCO
914BRZ1148 – “Fortalecimento da Capacidade Institucional para o tratamento da
Diversidade, Inclusão e Sustentabilidade Socioambiental.l", para providências
necessárias.

2.

Na oportunidade, informamos que o objetivo da consultoria é o desenvolvimento de
estudos subsidiários à estruturação do processo de monitoramento de resultados de
ações da Educação Especial, nos eixos de Acessibilidade e Atendimento Educacional
Especializado, e do Programa Brasil Alfabetizado.

Atenciosamente,
MARLI FRANCISCO GUIRRA DO AMARAL
Unidade de Gerenciamento de Projetos
UGP/GAB/SECADI/MEC
Documento assinado eletronicamente por Marli Francisco Guirra do Amaral,
Servidor(a), em 24/01/2017, às 10:07, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0527121 e o código CRC 9201E2B9.

Referência: Processo nº 23000.002627/2017-57

Memorando 15 (0527121)

SEI nº 0527121
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PARECER Nº
PROCESSO Nº
INTERESSADO:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
9/2017/CGCOP/UGP/SE/SE
23000.002627/2017-57
SECADI/GAB

Comitê Gestor da Preparação e da Implementação de Projetos de Cooperação Técnica e
Acordos de Empréstimos Internacionais do Ministério da Educação
CGCOP

Parecer Técnico
Assunto: Análise Termo de Referência
Projeto: 914BRZ1148 - "Fortalecimento da Capacidade Institucional para o tratamento
da Diversidade, Inclusão e Sustentabilidade Socioambiental"
Em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 01 de 22 de fevereiro de 2008,
do CGCOP, é encaminhado, pela Secretaria de Educação Continuada Alfabetização,
Diversidade e Inclusão (SECADI), para análise e aprovação do referido comitê, um Termo
de Referência (TOR), para 01 (uma) vaga, por 11 meses, ao valor total de R$ 120.000,00
(cento e vinte mil reais), para desenvolvimento de estudos subsidiários à estruturação do
processo de monitoramento de resultados de ações da Educação Especial, nos eixos de
Acessibilidade e Atendimento Educacional Especializado, e do Programa Brasil
Alfabetizado.
É preciso destacar, ainda, que o CGCOP tem orientado as Coordenações
Executivas dos Projetos que os aspectos relacionados ao prazo de vigência, ao valor total
dos serviços e aos requisitos mínimos para a consultoria, devem ser considerados a partir
da complexidade do trabalho e, com o prazo estabelecido para a consultoria. É preciso
destacar, além disso, que o CGCOP tem orientado as Coordenações Executivas dos
Projetos que os termos de referência guardem estrita sinergia com a legislação vigente,
incluindo as determinações e recomendações formalizadas pelo Tribunal de Contas da
União (TCU) e, pela Controladoria Geral da União (CGU), no que diz respeito ao escopo e
natureza dos serviços. Neste sentido, a responsabilidade pelo atendimento do arcabouço
normativo, incluindo o cumprimento do teor dos Acórdãos do TCU e das recomendações
formalizadas pela CGU é, exclusivamente, da Coordenação Executiva do Projeto,
juntamente com a área técnica demandante e com o Organismo Internacional parceiro, ao
realizar a conferência final do Termo de Referência e autorizar a publicação de edital de
seleção. Feitos os esclarecimentos, constata-se que conforme determinado na Resolução
nº1/2008 do CGCOP, foi feito o devido enquadramento das contratações aos resultados e
às atividades do projeto, ou seja, a vinculação do serviço a ser contratado à matriz lógica do
projeto, com a vinculação ao Objetivo Imediato, ao Resultado e às Atividades abaixo:
Objetivo Imediato: Desenvolver estratégias para ampliar a capacidade institucional
Parecer 9 (0527476)
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da SECADI, visando à qualificação do ciclo de implementação das políticas públicas
realizadas por meio do Plano de Ações Articuladas.
Resultado 1.1: Estratégias e ações para o aprimoramento da gestão das políticas
públicas realizadas por meio do Plano de Ações Articuladas, e voltadas para as temáticas
relativas ao campo da diversidade e da inclusão desenvolvidas.
Atividades 1.1.1: Realizar estudos que contribuam para o planejamento e o
desenvolvimento de políticas públicas de gestão educacional; e, 1.1.8: Desenvolver
propostas de indicadores de monitoramento das políticas públicas educacionais no
processo de implementação das subações do PAR nos sistemas públicos de ensino.
Ao encaminhar o Termo de Referência para análise, a SECADI, solicita a
aprovação “ad referendum” do CGCOP, visando o rápido trâmite do documento e a não
descontinuidade da execução do Projeto.
Ressalte-se que o CGCOP não analisou as especificações do serviço contidas no
Termo de Referência, bem como seus anexos, cabendo a responsabilidade dessa
conferência à unidade proponente e ao Organismo Internacional ao autorizar a publicação
do edital.
Na análise do objeto desse Termo de Referência, verifica-se que a contratação do
serviço proposto não fere nenhuma Resolução ou Orientação editada pelo CGCOP/MEC.
No entanto, cumpre lembrar que em caso de contratação de consultoria modalidade
produto, devem-se observar as regras estabelecidas pelo Decreto 5.151/2004, bem como
pela Portaria do MRE n° 717 de 09/12/2006, em tudo o que for pertinente, mas
principalmente no tocante à proibição de vínculo com o serviço público, explícita no artigo
7° abaixo descrito e ao respeito aos prazos de interstício definidos no artigo 21, § 5° da
citada Portaria. Deve o gestor, ainda, no ato da publicação do edital cuidar para que os
critérios de seleção sejam divulgados, a partir dos requisitos mínimos exigidos, com vistas a
atender os apontamentos dos órgãos de controle. Sobre os critérios, é imprescindível
ressaltar que a definição é de exclusiva responsabilidade da Unidade contratante, por meio
da Coordenação Executiva e/ou da Comissão de Seleção, designada pelo Diretor Nacional
do Projeto. Além disso, no ato da contratação, o gestor deve, também, cuidar para que
sejam entregues os documentos comprobatórios da qualificação e da experiência
profissional requeridos no edital, em vias originais ou autenticadas, para a segurança
jurídica do contrato, como já foi apontado em relatório de auditorias.
“Art. 7° - 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 de empregados de suas subsidiárias e controladas, no âmbito dos
projetos de cooperação técnica internacional.”
PELO EXPOSTO, considerando as razões expendidas, entendemos que a proposta
de contratação apresenta condições de receber parecer favorável do CGCOP/MEC para
seu prosseguimento.
Este é o parecer que submeto à aprovação Superior.
Brasília – DF, 24 de janeiro de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Joana DArc Marins, Assessor(a) Técnico(a),
em 24/01/2017, às 15:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da
Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
Documento assinado eletronicamente por Felipe Sartori Sigollo, Presidente do
Parecer 9 (0527476)

SEI 23000.002627/2017-57 / pg. 12

CGCOP, em 24/01/2017, às 18:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0527476 e o código CRC 5A75DFA2.

Referência: Processo nº 23000.002627/2017-57
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

ANEXO Nº 0529024/2017/UGP/ASS-PNOAC/SECADI/SECADI
PROCESSO Nº 23000.002627/2017-57
INTERESSADO: SECADI/GAB
Solicitação de Contratação de Serviços Técnicos Especializados
Nos termos do § 6º, do Art. 4º, do Decreto N.º 5.151, de 22/07/2004 e do Art. 20, da Portaria nº
717, 09/12/2006, solicitamos a comprovação de não existência de servidor público em
quantidade suficiente ou com perfil abaixo descrito lotados nesse órgão para a prestação dos
serviços especificados.
Identificação do Projeto de Cooperação Técnica

Edital n.º:

/2017

Vagas: 01 (uma)

Projeto: 914BRZ1148 – “Fortalecimento da Capacidade Institucional para o tratamento da Diversidade, Inclusão e
Sustentabilidade Socioambiental”
Vigência: Até 11 (onze) meses – 2017
Identificação do Serviço Técnico Especializado – Objeto da Contratação

Desenvolvimento de estudos subsidiários à estruturação do processo de monitoramento de resultados de ações da Educação Especial, nos eixos de
Acessibilidade e Atendimento Educacional Especializado, e do Programa Brasil Alfabetizado.
Perfil Profissional Solicitado

Graduação: Curso Superior na área de
Ciências Humanas ou Ciências Sociais
Aplicadas.

Qualificação: Título de Mestre stricto sensu em curso compreendido nas áreas de Ciências Humanas ou
Ciências Sociais Aplicadas, conforme a classificação da CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior.

Experiência mínima necessária:
- Experiência profissional mínima de 05
(cinco) anos em atividades de monitoramento
e/ou avaliação de políticas, programas e/ou
ações sociais, governamentais;
Desejável: Não se aplica
- Experiência profissional mínima de 03 (três)
anos em construção de indicadores de
monitoramento.

Documento assinado eletronicamente por Marli Francisco Guirra do Amaral,
Servidor(a), em 25/01/2017, às 10:47, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0529024 e o código CRC 92369B3B.

Referência: Processo nº 23000.002627/2017-57
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Memorando nº 16/2017/UGP/ASS-PNOAC/SECADI/SECADI
Em 25 de janeiro de 2017.
Ao(À) SAA/CGGP/APOIO

Assunto: Disponibilidade de servidor(es)

Senhora Coordenadora,

Conforme exigência do Decreto nº 5.151, de 22 de julho de 2004, encaminhamos-lhe
anexo, formulário referente à Solicitação de Contratação de Consultoria, Pessoa Física Produto,
no âmbito do TOR Monitoramento – 01 (uma) vaga, Projeto Unesco 914BRZ1148 - "
Fortalecimento da Capacidade Institucional para o tratamento da Diversidade, Inclusão e
Sustentabilidade Socioambiental ", para consulta quanto à disponibilidade de servidor(es) com
o perfil descrito no formulário.
Na oportunidade, informamos-lhe que a finalidade dessa consultoria é o
desenvolvimento de estudos subsidiários à estruturação do processo de monitoramento de
resultados de ações da Educação Especial, nos eixos de Acessibilidade e Atendimento
Educacional Especializado, e do Programa Brasil Alfabetizado.

Atenciosamente,

MARLI FRANCISCO GUIRRA DO AMARAL
Coordenadora da UGP
Documento assinado eletronicamente por Marli Francisco Guirra do Amaral,
Servidor(a), em 25/01/2017, às 10:48, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0529062 e o código CRC 14F06CE1.
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Referência: Processo nº 23000.002627/2017-57
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

DESPACHO
Processo nº 23000.002627/2017-57

À Coordenação de Administração de Pessoal - CAP
Assunto: Disponibilidade de servidores
Trata o presente processo de verificação de disponibilidade de servidor para, no
âmbito da SECADI, elaborar estudos subsidiários à estruturação do processo de
monitoramento de resultados de ações da Educação Especial, nos eixos de Acessibilidade e
Atendimento Educacional Especializado, e do Programa Brasil Alfabetizado, conforme
descrito no Termo de Referência Organismo Internacional SECADI/GAB, TOR Monitoramento
– 01 (uma) vaga, Projeto Unesco 914BRZ1148 - "Fortalecimento da Capacidade Institucional
para o tratamento da Diversidade, Inclusão e Sustentabilidade Socioambiental", documento
SEI n° 0524072.
Para tanto, são definidos os seguintes requisitos:
Formação:
Curso Superior na área de Ciências Humanas ou Ciências Sociais Aplicadas, em
instituições devidamente reconhecidas pelo MEC.
Título de Mestre stricto sensu em curso compreendido nas áreas de Ciências Humanas
ou Ciências Sociais Aplicadas, conforme a classificação da CAPES – Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, em instituições devidamente
reconhecidas pelo MEC.
Exigências específicas:
Experiência profissional mínima de 05 (cinco) anos em atividades monitoramento e/ou
avaliação de políticas, programas e/ou ações sociais, governamentais;
Experiência profissional mínima de 03 (três) anos em construção de indicadores de
monitoramento.
Desta forma, encaminho o presente processo para verificação por essa Coordenação,
de servidor com essa qualificação e com disponibilidade para realizar as atividades descritas
no Termo de Referência supracitado.
Atenciosamente,
MARIANA DE ALBUQUERQUE BORGES
Despacho 14 (0532962)
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Assessoria/CGGP
Documento assinado eletronicamente por Mariana de Albuquerque Borges,
Servidor(a), em 30/01/2017, às 09:00, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0532962 e o código CRC 79600C1A.

Referência: Processo nº 23000.002627/2017-57

Despacho 14 (0532962)

SEI nº 0532962

SEI 23000.002627/2017-57 / pg. 18

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

DESPACHO
Processo nº 23000.002627/2017-57

À Assessoria da CGGP,
Em atenção ao Despacho nº 14 (SEI 0532962) no qual solicitam que seja verificado
se há servidor disponível com qualificação profissional que atenda os requisitos descritos no
Termo de Referência SEI 0524072.
Informamos que, no presente momento, não há servidor efetivo à disposição da CGGP
que atenda os requisitos necessários para atendimento da demanda da Secretaria de
Educação Continuada Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI).
Lembramos que, conforme informações extraídas do Sistema Integrado de
Administração de Recursos Humanos/SIAPE, a Unidade, dispõe de servidores efetivos nos
seguintes cargos com a descrição sumária das atividades, sendo que nenhum deles encontrase em processo de extinção:

Numero de
Servidores

Descrição de Atribuição do Cargo

2

Realizar atividades de execução qualificada referentes a estudos, pesquisas, análise e projetos
relativos à administração de pessoal, de material, orçamento, organização e métodos.

Arquivista

2

Realizar atividades de planejamento, organização de serviços de arquivo; acompanhamento do
processo documental e informativo; serviços de microfilmagem aplicada aos arquivos; orientação
quanto à classificação, arranjo e descrição de documentos; orientação da avaliação e seleção de
documentos para fins de preservação.

Técnico em Assuntos
Educacionais

16

Realizar atividades de execução qualificada referentes a trabalhos de pesquisa e estudos
pedagógicos, visando à solução de problemas da educação, bem como de orientação e técnicas
educacionais, administração escolar e de educação sanitária.

Economista

1

Realizar atividades de execução especializada relacionadas a elaboração de projetos de
engenharia, e acompanhamento de obras, estruturas, transportes, exploração e conservação de
recursos naturais, com preservação, conservação e desenvolvimento industrial, com preservação
e com exploração de riquezas minerais.

Sociólogo

1

Realizar atividades de execução qualificada relacionadas com a análise econômica nacional e
internacional a respeito de comércio, indústria, finanças, estruturas patrimoniais e investimentos
nacionais ou estrangeiros.

Analista de Sistemas

1

Realizar atividades de execução qualificada referentes à análise de sistemas e de programação,
bem como o levantamento de serviços e a participação na elaboração de planos e projetos de
organização, com vistas ao processamento eletrônico de dados

3

Realizar atividades especializadas de assistência técnica em projetos e programas nas áreas de
saúde, previdência, emprego e renda, segurança pública, desenvolvimento urbano, segurança
alimentar, assistência social, educação, cultura, cidadania, direitos humanos e proteção à infância,
à juventude, ao portador de necessidades especiais, ao idoso e ao indígena, que não sejam
privativas de outras Carreiras ou cargos isolados, no âmbito do Poder Executivo.

26

(Fonte – SIAPE Extração dezembro/2016)

CARGO EFETIVO
Administrador

Analista Técnico de Políticas
Sociais
TOTAL

Atenciosamente,

CLAUDIO HENRIQUE BECHARA
Coordenador de Administração de Pessoal
Documento assinado eletronicamente por Claudio Henrique Bechara, Coordenador(a),
em 30/01/2017, às 10:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da
Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?

Despacho 14 (0533373)
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0533373 e o código CRC 8EE76B72.

Referência: Processo nº 23000.002627/2017-57
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SEI nº 0533373

SEI 23000.002627/2017-57 / pg. 20

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Memorando nº 8/2017/ASSESSORIA/CGGP/SAA
Ao(À) SECADI/GAB
Assunto: Disponibilidade de servidor para atuação em projeto

Senhora Coordenadora,
Trata o Memorando nº 16/2017/UGP/ASS-PNOAC/SECADI/SECADI, de 25 de
janeiro de 2017, de consulta sobre a disponibilidade de servidor que possua perfil compatível
com o descrito na solicitação de Contratação de Serviços de Pessoa Física referente ao
Projeto Unesco 914BRZ1148 - "Fortalecimento da Capacidade Institucional para o tratamento
da Diversidade, Inclusão e Sustentabilidade Socioambiental" (Curso Superior na área de
Ciências Humanas ou Ciências Sociais Aplicadas, em instituições devidamente reconhecidas
pelo MEC; Título de Mestre stricto sensu em curso compreendido nas áreas de Ciências
Humanas ou Ciências Sociais Aplicadas, conforme a classificação da CAPES –
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, em instituições devidamente
reconhecidas pelo MEC. Experiência profissional mínima de 05 (cinco) anos em atividades
monitoramento e/ou avaliação de políticas, programas e/ou ações sociais, governamentais;
Experiência profissional mínima de 03 (três) anos em construção de indicadores de
monitoramento).
Informo que, de acordo com o Despacho n° 14 da Coordenação de
Administração de Pessoal - CAP (SEI n° 0533373), no presente momento não há servidor
efetivo à disposição desta CGGP que atenda os requisitos necessários para atendimento da
demanda da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e
Inclusão/SECADI.
Ainda sobre o assunto, conforme informações extraídas do Sistema Integrado de
Administração de Recursos Humanos/SIAPE, informamos que a S E C A D I dispõe de
servidores efetivos nos seguintes cargos de nível superior com a descrição sumária das
atividades, sendo que nenhum deles encontra-se em processo de extinção:

Cargo efetivo

Número
de
servidores

Administrador

2

Arquivista

2

Descrição de atribuição do cargo
Realizar atividades de execução qualificada referentes a estudos,
pesquisas, análise e projetos relativos à administração de pessoal, de
material, orçamento, organização e métodos.
Realizar atividades de planejamento, organização de serviços de
arquivo; acompanhamento do processo documental e informativo;
serviços de microfilmagem aplicada aos arquivos; orientação quanto à
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Técnico em
Assuntos
Educacionais

16

Economista

1

Sociólogo

1

Analista de
Sistemas

1

Analista Técnico
de Políticas
Sociais

3

Total

classificação, arranjo e descrição de documentos; orientação da
avaliação e seleção de documentos para fins de preservação.
Realizar atividades de execução qualificada referentes a trabalhos de
pesquisa e estudos pedagógicos, visando à solução de problemas da
educação, bem como de orientação e técnicas educacionais,
administração escolar e de educação sanitária.
Realizar atividades de execução especializada relacionadas a
elaboração de projetos de engenharia, e acompanhamento de obras,
estruturas, transportes, exploração e conservação de recursos
naturais, com preservação, conservação e desenvolvimento
industrial, com preservação e com exploração de riquezas minerais.
Realizar atividades de execução qualificada relacionadas com a
análise econômica nacional e internacional a respeito de comércio,
indústria, finanças, estruturas patrimoniais e investimentos nacionais
ou estrangeiros.
Realizar atividades de execução qualificada referentes à análise de
sistemas e de programação, bem como o levantamento de serviços e
a participação na elaboração de planos e projetos de organização,
com vistas ao processamento eletrônico de dados
Realizar atividades especializadas de assistência técnica em projetos
e programas nas áreas de saúde, previdência, emprego e renda,
segurança pública, desenvolvimento urbano, segurança alimentar,
assistência social, educação, cultura, cidadania, direitos humanos e
proteção à infância, à juventude, ao portador de necessidades
especiais, ao idoso e ao indígena, que não sejam privativas de outras
Carreiras ou cargos isolados, no âmbito do Poder Executivo.

26

(Fonte – SIAPE Extração dezembro/2016)

De acordo com os dados já cadastrados no módulo Mapeamento da Força de
Trabalho/SIMEC, que tem por objetivo sistematizar os conhecimentos e habilidades dos
servidores do MEC, a SECADI dispõe de servidores que declararam formação
(graduação/pós-graduação/especialização) nas seguintes áreas:
- Licenciatura em Língua Espanhola
e Literatura Espanhola e
Hispanoamericana, Administração, Administração de Empresas, Administração Pública, Arte,
Educação e Tecnologia Contemporânea, Auditoria e Perícia, Sociologia, Básico em
Administração de Empresas, Biologia, Ciências Biológicas Modalidades Médica, Ciência da
Educação - Pedagogia, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Ciências Econômicas,
Ciências Farmacêuticas, Ciências Sociais, Comunicação Social - Jornalismo, Comunicação
Social - Publicidade e Propaganda, Atualização, Capacitação e Desenvolvimento de
Servidores do MEC, Curso Fundamento do Currículo, Desenvolvimento Sustentável Educação e Gestão Ambiental, Direito, Direito Público, Docência do Ensino Superior,
Educação, Educação - Estado e Políticas Educacionais, Educação - Tecnologias na
Educação, Educação à Distância, Educação Artística, Educação Especial, Educação Políticas Públicas e Gestão de Sistema Educacional, Psicologia Junguiana, Estatística,
Farmácia, Farmácia Clinica e Industrial, Fisioterapia, Gerenciamento de Projetos, Gestão da
Comunicação nas Organizações, Gestão Escolar, Gestão Estratégica nas Organizações
Públicas, Gestão Pública, Gestão Turística, Estudos Sociais, História da Educação, História
Memorando 8 (0533840)
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Econômica Contemporânea, Letras, Educação Física, Letras - Habilitação Português/Inglês,
Psicologia e Formação de Psicólogo, História, Marketing, Matemática, Artes - Área de
Concentração em Arte Contemporânea, Nutrição, Pedagogia, Planejamento Ambiental - Meio
Ambiente e Desenvolvimento, Planejamento e Gestão de Recursos Humanos para o SUS,
Políticas Públicas de Educação, Políticas Públicas em Educação com Ênfase em
Monitoramento e Avaliação, Orientação Educacional, Psicologia, Psicopedagogia, Recursos
Humanos, Relações Internacionais, Serviço Social, Sistemas de Informação, Sociologia,
Química, Tecnologia da Informação e Teologia.
Lembramos que as informações são parciais em razão do preenchimento ser
voluntário e alguns servidores não inseriram ainda seus dados no sistema.
Com relação a presente demanda, cabe esclarecer que esta CGGP não dispõe,
no momento, de servidores para lotação naquela Secretaria ficando impedida de incrementar,
de pronto, a força de trabalho da Unidade.
Lembramos que as contratações no âmbito dos Projetos de Cooperação
Internacional do Ministério da Educação devem observar as recomendações contidas na
Resolução nº. 1, de 31/03/2011, publicada no DOU de 13/04/2011, do Comitê Gestor da
Preparação e da Implementação de Projetos de Cooperação Técnica e Acordos
Internacionais - CGCOP, em especial o que dispões o § 4º e § 10º do artigo 7º.
Informamos ainda que o MEC tem investido constantemente na capacitação e
qualificação dos seus servidores, visando a construção de competência técnica e
administrativa para o planejamento, implementação, monitoramento e avaliação de diversas
políticas públicas traduzidas na forma de programas e projetos educacionais.
Com estas informações sugerimos a remessa dos autos a Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão/SECADI para
conhecimento.
Atenciosamente,
MARIANA DE ALBUQUERQUE BORGES
Assessora Técnica
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas
De acordo,
LUANNA ARAÚJO DE CARVALHO
Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas - Substituta
Documento assinado eletronicamente por Luanna Araujo de Carvalho,
Coordenador(a) Geral, Substituto(a), em 30/01/2017, às 15:13, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
Documento assinado eletronicamente por Mariana de Albuquerque Borges,
Servidor(a), em 30/01/2017, às 16:36, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0533840 e o código CRC C310BC1D.

Memorando 8 (0533840)
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Referência: Processo nº 23000.002627/2017-57

Memorando 8 (0533840)

SEI nº 0533840

SEI 23000.002627/2017-57 / pg. 24

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 11/2017, DE 31 DE JANEIRO DE 2017
O DIRETOR NACIONAL DOS PROJETOS EXECUTADOS EM PARCERIA COM
ORGANISMOS INTERNACIONAIS no âmbito da Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão - SECADI/MEC, no uso de suas atribuições, tendo em
vista a designação que lhe confere a Portaria nº 494, de 18 de maio de 2015, publicada no
Diário Oficial da União – Seção 1, em 19 de maio de 2015 e, considerando a Deliberação
Normativa nº 001/2005, do Comitê Gestor da Preparação e da Implementação de Projetos de
Cooperação Técnica e de Acordos de Empréstimos Internacionais do Ministério da Educação –
CGCOP.

RESOLVE:
Art. 1º - Constituir Comissão, para análise de currículos e seleção de consultoria(s), na
modalidade Produto, conforme previsto no Decreto nº 5.151, de 22 de julho de 2004 e Portaria
MRE n° 8, de 04 de janeiro de 2017, no âmbito do Edital 02/2017 - TOR MONITORAMENTO 01 (uma) vaga – Projeto 914BRZ1148 – Unesco " Fortalecimento da Capacidade Institucional
para o tratamento da Diversidade, Inclusão e Sustentabilidade Socioambiental.".

Art. 2º - Designar para compor a Comissão, os seguintes servidores:
Representantes do MEC:
1) Luiz Roberto Rodrigues Martins – Matrícula SIAPE 5310667;
2) Renausto Alves Amanajás – Matrícula SIAPE: 9055070;
3) Sueli Teixeira de Melo - Matrícula SIAPE: 405150.
§ 1 º - Compete à Comissão:
1. Realizar análise curricular considerando as exigências previstas em Edital;
2. Realizar entrevistas, por telefone ou presenciais, com os candidatos selecionados para
essa etapa;
3. Preencher todos os formulários referentes à seleção.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.

Portaria 11/2017 (0534973)
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IVANA DE SIQUEIRA
Secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão
Documento assinado eletronicamente por Ivana de Siqueira, Secretário(a), em
01/02/2017, às 09:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº
1.042/2015 do Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0534973 e o código CRC 35444428.

Referência: Processo nº 23000.002627/2017-57

Portaria 11/2017 (0534973)
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

DESPACHO
Processo nº 23000.002627/2017-57

Prezado(a) Senhor(a),

Encaminhamos-lhe Portaria nº 11/2017, de 31/01/2017, referente ao TOR Monitoramento,
Projeto 914BRZ1148 UNESCO, para publicação no Boletim de Serviço do MEC.

Atenciosamente,

MARLI FRANCISCO GUIRRA DO AMARAL
Coordenadora da UGP
Documento assinado eletronicamente por Marli Francisco Guirra do Amaral,
Servidor(a), em 01/02/2017, às 10:11, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0536803 e o código CRC 9E074980.

Referência: Processo nº 23000.002627/2017-57

Despacho 44 (0536803)

SEI nº 0536803
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Flavia Costa de Almeida
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:
Anexos:

Marli Francisco Guirra do Amaral
quarta-feira, 1 de fevereiro de 2017 10:08
Flavia Costa de Almeida
ENC: Publicação do Edital 02/2017 - TR monitoramento - Projeto 914BRZ1148
- Orçamento
914BRZ1148 - Edital 02.2017.pdf

Segue o orçamento.
Atenciosamente,
Marli Francisco Guirra do Amaral
Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão - SECADI
Ministério da Educação - MEC
Esplanada dos Ministérios, Bloco "L", Ed. Sede, Sala 201
CEP 70047-900
Brasília-DF
Telefone: (61) 2022-9117
De: Marli Francisco Guirra do Amaral
Enviada em: quarta-feira, 1 de fevereiro de 2017 10:03
Para: 'Azevedo Moreira, Izabel R.'
Cc: Lorena de Sousa Carvalho (LorenaC@unesco.org.br)
Assunto: ENC: Publicação do Edital 02/2017 - TR monitoramento - Projeto 914BRZ1148 - Orçamento

Prezada Izabel,
Autorizamos o orçamento para publicação do Edital 02/2017 – TOR MONITORAMENTO, Projeto
914BRZ1148 conforme dados a seguir: publicar no dia 02 de fevereiro de 2017, no Jornal de Brasília, no
valor de R$ 282,00 (duzentos e oitenta e dois reais).

Atenciosamente,
Marli Francisco Guirra do Amaral
Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão - SECADI
Ministério da Educação - MEC
Esplanada dos Ministérios, Bloco "L", Ed. Sede, Sala 201
CEP 70047-900
Brasília-DF
Telefone: (61) 2022-9117
Atenciosamente,
Marli Francisco Guirra do Amaral
Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão - SECADI
Ministério da Educação - MEC
Esplanada dos Ministérios, Bloco "L", Ed. Sede, Sala 201
1

E-mail Autoriza orçamento ref. à publicação do Edital. (0536899)
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CEP 70047-900
Brasília-DF
Telefone: (61) 2022-9117
De: Azevedo Moreira, Izabel R. [mailto:i.moreira@unesco.org]
Enviada em: quarta-feira, 1 de fevereiro de 2017 09:15
Para: Marli Francisco Guirra do Amaral
Cc: Leonardo Cesar Andrade; Flavia Costa de Almeida; Fabrizia de Lima; Carvalho, Lorena
Assunto: ENC: Publicação do Edital 02/2017 - TR monitoramento - Projeto 914BRZ1148 - Orçamento

Bom Dia Marli,
Seguem modelo e orçamento, para a publicação do Edital solicitado.

2

E-mail Autoriza orçamento ref. à publicação do Edital. (0536899)
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De: Marli Francisco Guirra do Amaral [mailto:MarliAmaral@mec.gov.br]
Enviada em: terça-feira, 31 de janeiro de 2017 14:43
Para: Azevedo Moreira, Izabel R. <i.moreira@unesco.org>
Cc: Leonardo Cesar Andrade <LeonardoAndrade@mec.gov.br>; Fabrizia de Lima <FabriziaLima@mec.gov.br>; Flavia
Costa de Almeida <FlaviaAlmeida@mec.gov.br>
Assunto: Publicação doEdital 02/2017 - tor monitoramento

Prezada Izabel,

3

E-mail Autoriza orçamento ref. à publicação do Edital. (0536899)
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Encaminhamos-lhe documentação de suporte para publicação do Edital 02/2017 – TOR
MONITORAMENTO, Projeto 914BRZ1148. Solicitamos-lhe a gentileza de publicar no dia 2 fevereiro de
2017, próxima quinta-feira.
Atenciosamente,
Marli Francisco Guirra do Amaral
Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão - SECADI
Ministério da Educação - MEC
Esplanada dos Ministérios, Bloco "L", Ed. Sede, Sala 201
CEP 70047-900
Brasília-DF
Telefone: (61) 2022-9117

4

E-mail Autoriza orçamento ref. à publicação do Edital. (0536899)
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CONTRATA CONSULTOR NA MODALIDADE PRODUTO
PROJETO 914BRZ1148 EDITAL Nº 02/2017
Publicação de 01 (um) perfil(is) para contratação de profissional(is) na(s)
área(s) de Educação, cuja(s) vaga(s) está(ão) disponível (is) na página da
UNESCO,www.brasilia.unesco.org./vagasprojetos.
Os interessados deverão enviar o CV do dia 02/02/2017 até
o dia 08/02/2017 no MODELO PADRÃO (anexo disponível em
www.mec.gov.br - Acesso à Informação/Seleção de Consultores/2017) para
o e-mail unidadedeprojetos@mec.gov.br, indicando, obrigatoriamente, o
número do Edital e o Projeto, sob pena de desclassificação. O Edital estará
disponível no site http://app3.brasilia.unesco.org/vagasubo/ - Vagas em
Projetos da UNESCO no BRASIL e no site do MEC www.mec.gov.br - Acesso
à Informação/Seleção de Consultores/2017.

Em atenção às disposições do decreto nº 5.151, de 22/07/2004, 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 projetos de
Edital 02/2017 - 914BRZ1148 - RESUMIDO
cooperação técnica internacional.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

DESPACHO
Processo nº 23000.002627/2017-57

Assunto: Publicação BS.

Em atendimento a solicitação, Portaria nº 11 SEI n° (0534973), informamos que a matéria será
publicada no Boletim de Serviço n° 05 de 10/02/2017.

Atenciosamente,

.
Documento assinado eletronicamente por Antonio Xisto Gomes, Servidor(a), em
01/02/2017, às 11:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº
1.042/2015 do Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0537042 e o código CRC CA8D1A94.

Referência: Processo nº 23000.002627/2017-57

Despacho 248 (0537042)

SEI nº 0537042
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Contrata
Consultor na
modalidade Produto
PROJETO 914BRZ1148 EDITAL Nº 02/2017
1. Perfil: Consultor Técnico
2. Nª de vagas:1 (uma).
3. Qualificação educacional: - Curso Superior na área de Ciências Humanas ou Ciências Sociais
Aplicadas.
- Título de Mestre stricto sensu em curso compreendido nas áreas de Ciências Humanas ou Ciências
Sociais Aplicadas, conforme a classificação da CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior.
4. Experiência profissional: - Experiência profissional mínima de 05 (cinco) anos em atividades
monitoramento e/ou avaliação de políticas, programas e/ou ações sociais, governamentais;
- Experiência profissional mínima de 03 (três) anos em construção de indicadores de monitoramento.
5. Atividades: Atividades para a elaboração do Produto 1:
- Atividade 1.1: Analisar normas e documentações oficiais das ações da Educação Especial, nos eixos
de Acessibilidade e Atendimento Educacional Especializado, e do Programa Brasil Alfabetizado;
- Atividade 1.2: Elaboração de conteúdo para subsidiar a realização de oficinas com as equipes
técnicas para a construção dos modelos lógicos das ações selecionadas;
- Atividade 1.3: Analisar os modelos lógicos construídos para subsidiar a validação junto aos
dirigentes dos órgãos responsáveis pelas ações selecionadas.
Atividades para a elaboração do Produto 2:
- Atividade 2.1: Partindo dos modelos lógicos, analisar os indicadores existentes para as ações
selecionadas;
- Atividade 2.2: Analisar as atividades e discussões realizadas com as equipes técnicas para
especificação dos indicadores de monitoramento das ações selecionadas;
- Atividade 2.3: Para cada indicador especificado, descrever: a forma de interpretação, o método de
cálculo, a fonte de informação e a periodicidade de análise;
- Atividade 2.4: Analisar os indicadores de monitoramento especificados para subsidiar a validação
juntos aos dirigentes dos órgãos responsáveis pelas ações selecionadas.
Atividades para a elaboração do Produto 3:
- Atividade 3.1: Analisar os bancos de dados existentes no MEC;
- Atividade 3.2: Verificar a necessidade de adaptação de rotinas/sistemas existentes e/ou
desenvolvimento de novas;
- Atividade 3.3: Propor fluxo dos dados desde a coleta até o cálculo dos indicadores.
Atividades para a elaboração do Produto 4:
- Atividade 4.1: Extrair e tratar os dados necessários ao cálculo dos indicadores;
- Atividade 4.2: Calcular os indicadores e preparar suas representações gráficas;
- Atividade 4.3: Descrever os desafios ainda existentes para a consolidação do processo de
monitoramento das ações selecionadas;
- Atividade 4.4: Elaboração de conteúdo para subsidiar a realização de oficina com os órgãos
responsáveis pelas ações selecionadas, de forma a auxiliar na proposta de monitoramento, incluindo
sugestões para aprimoramento do trabalho.
Atividades para a elaboração do Produto 5:
- Atividade 5.1: Extrair e tratar os dados necessários ao cálculo dos indicadores;
- Atividade 5.2: Calcular os indicadores e preparar suas representações gráficas;
- Atividade 5.3: Realizar recomendações aos gestores das ações selecionadas tendo em vista a
evolução dos indicadores em comparação com a linha de base traçada no primeiro relatório;
- Atividade 5.4: Análise dos avanços realizados na consolidação do processo de monitoramento das
ações selecionadas
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento técnico contendo proposta de conteúdo para
subsidiar o processo de construção dos modelos lógicos das ações da Educação Especial, nos eixos de
Acessibilidade e Atendimento Educacional Especializado, e do Programa Brasil Alfabetizado.
Produto 2: Documento técnico contendo estudo analítico dos indicadores de monitoramento
validados para o Programa Brasil Alfabetizado e as ações da Educação Especial selecionadas.
Produto 3: Documento técnico contendo proposta de estruturação dos indicadores de monitoramento
especificados para as ações da Educação Especial selecionadas e para o Programa Brasil
Alfabetizado.

Edital 02/2017 - 914BRZ1148 - COMPLETO (0538931)
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Produto 4: Documento técnico com proposta de critérios para subsidiar o processo de monitoramento
do Programa Brasil Alfabetizado e das ações da Educação Especial selecionadas (linha de base).
Produto 5: Documento técnico contendo estudo sobre os avanços no processo de monitoramento do
Programa Brasil Alfabetizado e das ações da Educação Especial selecionadas (linha de comparação),
incluindo recomendações aos gestores para viabilização do monitoramento dos programas.
7. Local de Trabalho: Território Nacional
8. Duração do contrato: Até 11 (onze) meses
Formação Acadêmica:
CARACTERIZAÇÃO (Pontuação única máxima 15 pontos)
Curso Superior na área de Ciências Humanas ou Ciências Sociais Aplicadas.
Mestrado na área de Ciências Humanas ou Ciências Sociais Aplicadas.
Doutorado na área de Ciências Humanas ou Ciências Sociais Aplicadas.

PONTUAÇÃO
Verificação
10 pontos
15 pontos

Experiência Profissional:
CARACTERIZAÇÃO (Pontuação máxima 35 pontos)
PONTUAÇÃO
1.
Experiência profissional em monitoramento e/ou avaliação de políticas, programas e/ou ações
sociais, governamentais.
Até 20 pontos
De 5 a 7 anos de experiência comprovada documentalmente em monitoramento e/ou avaliação de políticas,
programas e/ou ações sociais, governamentais.
10 pontos
De 7 a 10 anos de experiência comprovada documentalmente em monitoramento e/ou avaliação de
políticas, programas e/ou ações sociais, governamentais.
15 pontos
+ de 10 anos de experiência comprovada documentalmente em monitoramento e/ou avaliação de políticas,
programas e/ou ações sociais, governamentais.
20 pontos
2.
Experiência profissional em construção de indicadores de monitoramento
Até 15 pontos
De 3 a 5 anos de experiência comprovada documentalmente em construção de indicadores. 10 pontos
De 5 a 8 anos de experiência comprovada documentalmente em construção de indicadores
12 pontos
+ de 8 anos de experiência comprovada documentalmente em construção de indicadores.
15 pontos
Entrevista:
CARACTERIZAÇÃO (Pontuação acumulativa – Máximo 50 pontos)
PONTUAÇÃO
Conhecimento de teorias e métodos de análise das desigualdades educacionais .
Até 5 pontos
Conhecimento de abordagem de resultados na estruturação de processos de monitoramento. Até 15 pontos
Experiência na construção de modelos lógicos de programas.
Até 15 pontos
Experiência em condução de oficinas, com mediação de equipes
Até 15 pontos
Os interessados deverão enviar o CV do dia 02/02/2017 até o dia 08/02/2017 no endereço MODELO
PADRÃO (anexo disponível em www.mec.gov.br - Acesso à Informação/Seleção de
Consultores/2017) para o e-mail unidadedeprojetos@mec.gov.br, indicando, obrigatoriamente, o
número do Edital e o Projeto, sob pena de desclassificação. O Edital estará disponível no site
http://app3.brasilia.unesco.org/vagasubo/ - Vagas em Projetos da UNESCO no BRASIL e no site do
MEC www.mec.gov.br - Acesso à Informação/Seleção de Consultores/2017, indicando o número do
edital e o nome do perfil. Serão desconsiderados os CVs remetidos após a data limite indicada neste edital.
Este edital também será publicado no site da UNESCO, www.brasilia.unesco.org/vagasprojetos.
Em atenção às disposições do decreto nº 5.151, de 22/07/2004, 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 projetos de
cooperação técnica internacional, ressalvados os casos de professores universitários que, na forma da
LDO, se encontrem submetidos a regime de trabalho que comporte o exercício de outra atividade e haja
declaração do chefe imediato e do dirigente máximo do órgão de origem da inexistência de
incompatibilidade de horários e de comprometimento das atividades atribuídas.

Edital 02/2017 - 914BRZ1148 - COMPLETO (0538931)
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Vagas em Projetos da UNESCO no Brasil

1 de 2

http://app3.brasilia.unesco.org/vagasubo/index.php?option=com_phocad...

Vagas UBO

Informações Gerais
Vagas em Projetos da UNESCO no Brasil
Vagas no Escrítório da UNESCO no Brasil
Oportunidades de Estágio da UNESCO no Brasil

Vagas em Projetos da UNESCO no Brasil
Os processos seletivos dos projetos são conduzidos diretamente pela coordenação executiva de cada
projeto, cabendo à UNESCO do Brasil o acompanhamento e monitoriamento dos processos de
contratação.

Outros Trabalhos
As candidaturas deverão ser encaminhadas para o endereço indicado em cada anúncio, obedecendo os
prazos determinados em cada edital.

PROJETO 914BRZ1042.7 - Edital 05/2017

Vagas Disponíveis: Graduação nas áreas de Ciências Humanas ou Sociais, em instituições devidamente
reconhecidas pelo MEC.- Mestrado ou Doutorado nas áreas de Ciências Humanas ou Sociais, em instituições
devidamentereconhecidas pelo MEC.

Responsável Técnico pela Seleção: UNESCO
Data limite para entrega do currículo: fevereiro 08 , 2017.

914BRZ1042.7 - EDITAL 05/2017 (282.06 kB)

Download

PROJETO 914BRZ1042.7 - Edital 04/2017

Vagas Disponíveis: Graduação nas áreas de Ciências Humanas ou Sociais, em instituições devidamente
reconhecidas pelo MEC. Mestrado ou Doutorado nas áreas de Ciências Humanas ou Sociais, em instituições
devidamente reconhecidas pelo MEC.

Responsável Técnico pela Seleção: UNESCO
Data limite para entrega do currículo: fevereiro 08 , 2017.

914BRZ1042.7 - EDITAL 04/2017 (278.16 kB)

Download

PROJETO 914BRZ2021 - Edital 01/2017
Vagas Disponíveis: Formação na área de humanas, exatas ou biológicas. Possuir Mestrado.
Responsável Técnico pela Seleção: UNESCO
Data limite para entrega do currículo: fevereiro 14 , 2017.

Documentação Publicação no site da UNESCO. (0538941)
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Vagas em Projetos da UNESCO no Brasil
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http://app3.brasilia.unesco.org/vagasubo/index.php?option=com_phocad...

914BRZ2021 - EDITAL 01/2017 (196.88 kB)

Download

PROJETO 914BRZ1148 - Edital 01/2017
Vagas Disponíveis: Graduação nas áreas de Ciências Humanas ou Sociais, em instituições devidamente
reconhecidas pelo MEC. Mestrado ou Doutorado nas áreas de Ciências Humanas ou Sociais, em
instituições devidamente reconhecidas pelo MEC.

Responsável Técnico pela Seleção: UNESCO
Data limite para entrega do currículo: fevereiro 08 , 2017.

914BRZ1148 - EDITAL 01/2017 (265.61 kB)

Download

PROJETO 914BRZ1148 - Edital 02/2017
Vagas Disponíveis: Curso Superior na área de Ciências Humanas ou Ciências Sociais Aplicadas. Título de
Mestre stricto sensu em curso compreendido nas áreas de Ciências Humanas ou Ciências Sociais
Aplicadas, conforme a classificação da CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior.
Responsável Técnico pela Seleção: UNESCO
Data limite para entrega do currículo: fevereiro 08 , 2017.

914BRZ1148 - Edital 02/2017 (266.44 kB)

Download

PROJETO 914BRZ3020 - Edital 01/2017
Vagas Disponíveis: Graduação em medicina, biomedicina ou bioquímica;
Responsável Técnico pela Seleção: UNESCO
Data limite para entrega do currículo: fevereiro 07 , 2017.

914BRZ3020 - Edital 01.2017 (191.89 kB)

Download
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Documentação Publicação no site da UNESCO. (0538941)
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Flavia Costa de Almeida
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:
Anexos:

Marli Francisco Guirra do Amaral
quinta-feira, 2 de fevereiro de 2017 09:56
Leonardo Cesar Andrade; Flavia Costa de Almeida; Fabrizia de Lima
Publicação do Edital 02/2017 - TOR MONITORAMENTO - Projeto 914BRZ1148
(__ SEI _ MEC - 0524072 - Termo de Referência - Organismo Internacional
__).pdf; 914brz1148 - Edital 02.2017 - Completo.pdf

Atenciosamente,
Marli Francisco Guirra do Amaral
Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão - SECADI
Ministério da Educação - MEC
Esplanada dos Ministérios, Bloco "L", Ed. Sede, Sala 201
CEP 70047-900
Brasília-DF
Telefone: (61) 2022-9117
De: Marli Francisco Guirra do Amaral
Enviada em: quinta-feira, 2 de fevereiro de 2017 09:33
Para: Adriana Rozinholi Cordeiro Rocha
Cc: Adriano Almeida Dani; Luiz Roberto Rodrigues Martins; Renausto Alves Amanajas; Sueli Teixeira Mello
Assunto: Publicação do Edital 02/2017 - TOR MONITORAMENTO - Projeto 914BRZ1148

Prezada Adriana,
Informamos-lhe que foi publicado hoje, 02/02/2017, o Edital 02/2017 – TOR MONITORAMENTO, com
prazo para recebimento dos currículos até o dia 08 de fevereiro de 2017. Continuamos à disposição para
esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,
Marli Francisco Guirra do Amaral
Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão - SECADI
Ministério da Educação - MEC
Esplanada dos Ministérios, Bloco "L", Ed. Sede, Sala 201
CEP 70047-900
Brasília-DF
Telefone: (61) 2022-9117

1
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CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório
1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:
Ana Elisa Santiago
Endereço:
Cidade/ Estado
Telefone celular:
E-mail:
Nº Registro Profissional –
se solicitado

1.1 DADOS DA SELEÇÃO
Edital para o qual se candidata:

CPF:
CEP
Telefone residencial:
Data de nascimento: 10 / 01 /1987
UF:

PROJETO 914BRZ1148 EDITAL Nº 02/2017

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso:
Ciências Sociais
Tipo de Formação:
( ) Tecnólogo
( X ) Graduação
( ) Outros
Instituição de Ensino:
Universidade Federal de São Carlos
Data início (dd/mm/aa):
01/03/2007
Data conclusão (dd/mm/aa):
01/07/2011

3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu:
Tipo
( X ) Mestrado
( ) Doutorado
Área
Antropologia
Instituição de Ensino
Universidade Federal de São Carlos/Programa de Pós Graduação em
Antropologia Social
Data início (dd/mm/aa):
01/03/2012
Data conclusão (dd/mm/aa): 01/03/2014
3.2 Lato Sensu:
Área
Instituição de Ensino
Data início (dd/mm/aa):

Data conclusão (dd/mm/aa):

4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item
( ) Servidor público ativo federal
( ) Servidor público ativo estadual
( ) Servidor público ativo municipal
( ) Servidor público inativo. Especificar:
Exoneração
Aposentadoria
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
( ) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO, OEI,
Unicef, etc.) Especificar:
( ) Vigente
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Encerrado
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Funcionário de empresa estatal
( X ) Sem vínculo empregatício
( ) Outros. Especificar:

(

) Funcionário de empresa privada
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CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório
5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Específicas relacionadas com o edital:
Empregador 1:
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES
Início
01/01/2010
Saída
01/09/2012
Tempo (nº de
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Estudante pesquisadora
Descrição das
Neste período desenvolvi pesquisa de Iniciação Científica, nos anos de 2010 e
atividades gerais
2011, na área de gestão da educação escolar indígena de Altamira. Acompanhei o
desempenhadas:
trabalho de gestão na SEMED e pude ter acesso a informações sobre o
funcionamento não só das escolas indígenas, mas também das rurais e citadinas.
Acompanhei também os cursos de formação de professores oferecidos pela
SEMED nos meses de fevereiro e agosto, início do primeiro e segundo semestre,
respectivamente, nos anos de 2010, 2011 e 2012. No ano de 2012, dei início à
minha pesquisa de mestrado, na mesma área, aprofundando as questões a que eu
havia dado início na Iniciação Científica.
Empregador 2:
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP.
Início
01/10/2012
Saída
31/12/2013
Tempo (nº de
1 ano e 3 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Estudante/Pesquisadora
Descrição das
No período desenvolvi a pesquisa de mestrado em gestão da educação escolar
atividades gerais
indígena. Acompanhei o trabalho dos gestores da SEMED e pude observar e
desempenhadas:
recolher documentos não só sobre a educação escolar indígena, como também das
escolas rurais e citadinas. Também fiz visitas ao MEC e ao FNDE, em Brasília, para
entender o funcionamento da gestão da educação também na esfera federal. Tive
acesso aos bancos de dados e aos documentos referentes à gestão escolar
indígena. Prestei atenção especial às especificidades da educação escolar indígena
e os contextos de atuação dos profissionais desta área. A pesquisa abordou a
institucionalização dos Territórios Etnoeducacionais em âmbito nacional e
especialmente em âmbito local, tratando do Território Etnoeducacional Médio Xingu,
da região de Altamira. Todas as articulações interinstitucionais e as
responsabilidades de cada ente governamental ou não, foram devidamente
registradas e analisadas. Para tanto, foram desenvolvidos instrumentos de análise
que evidenciassem a realidade da região sem perder de vista as políticas de âmbito
nacional e também que respeitassem as especificidades da educação escolar
indígena.
Empregador 3:
PM 21 – Consultores e Associados/ PDRS Xingu
Início
12/2014
Saída
08/2015
Tempo (nº de
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Consultora
Descrição das
Os serviços de Consultoria atendeu ao Plano de Desenvolvimento Regional
atividades gerais
Sustentável do Xingu (PRDRX) de acordo com o projeto aprovado no Plano de
desempenhadas:
Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu. As atribuições da consultoria eram
em termos gerais, elaboração de instrumento de mapeamento de perfil dos
estudantes indígenas em Altamira; Aplicação instrumento de mapeamento e
montagem de banco de dados sobre os estudantes indígenas de Altamira; Análise
dos dados coletados a fim de identificar o perfil dos estudantes indígenas;
Organização da Oficina com os estudantes indígenas; Redação do Plano de Ação
elaborado junto com os estudantes indígenas durante a Oficina.
C:\Users\Danilo Malta\Desktop\modelo_curriculo_padrao_secadi_092016_AnaElisaSantiago.doc

Currículo Ana Elisa Santiago (0548531)

SEI 23000.002627/2017-57 / pg. 41

2

CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório
Empregador 4:
MEC/UNESCO
Início
18/09/2015
Saída
18/07/2016
Tempo (nº de
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Consultora
Descrição das
Foram levantados, sistematizados e analisados dados coletados junto às
atividades gerais
Secretarias Estaduais e Municipais de Educação para subsidiar a Comissão
desempenhadas:
Organizadora da II CONEEI no planejamento das etapas nas comunidades
educativas e das etapas regionais.
E, com base no exercício do PAR e com os dados do Censo INEP de 2009 a 20014,
foram sistematizados e analisados os fundamentos legais, normativos acerca da
gestão da educação escolar indígena vinculada aos Territórios Etnoeducacionais,
também foram analisados os dados a respeito da no âmbito da formação inicial e
continuada de professores indígenas, da produção e distribuição de materiais
didáticos específicos, de gestão do PNAE e da infraestrutura das escolas indígenas,
considerando as dificuldades técnicas e gerenciais dos gestores das Secretariais
Estaduais e Municipais. Os dados foram registrados em quatro produtos técnicos
entregues periodicamente conforme exigia o edital.
Empregador 5:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Saída
(dd/mm/aa):

Tempo (nº de
anos e meses):
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CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório

Empregador 6:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Saída
(dd/mm/aa):

Tempo (nº de
anos e meses):

6. OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos
nas áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.
Desde a Iniciação Científica até o Mestrado, realizei pesquisa na área de Educação Escolar Indígena. Meu
objeto de estudo foram as políticas públicas voltadas para o atendimento das demandas das populações
indígenas no que se refere à Educação Escolar em Altamira/PA. Realizei pesquisa de na Secretaria
Municipal de Educação (SEMED), onde pude acompanhar as ações voltadas para todo o sistema
educacional da cidade, incluindo os cursos de formação de professores oferecidos no começo de cada
semestre. Além da SEMED e estive também nas aldeias para compreender a perspectivas dos indígenas a
respeito da educação escolar que lhes é oferecida, e também estive no MEC e no FNDE em Brasília para
acompanhar e compreender o trabalho dos gestores. Enquanto estive em Altamira, também pude
acompanhar a elaboração do PDRS Xingu e tive acesso aos documentos finais, como os Planos de Ação.
Esta experiência permitiu que, mais tarde, voltasse à cidade na condição de Consultora no Projeto dos
Estudantes Indígenas, no âmbito de 6ª Câmara Técnica do PDRS Xingu.
A segunda experiência como Consultora foi justamente na SECADI/MEC entre os meses de setembro de
2015 e julho de 2016. Neste caso, foram levantados, sistematizados e analisados dados coletados junto às
Secretarias Estaduais e Municipais de Educação para subsidiar a Comissão Organizadora da II CONEEI no
planejamento das etapas nas comunidades educativas e das etapas regionais. Com base no exercício do
PAR e com os dados do Censo INEP de 2009 a 20014, foram sistematizados e analisados os fundamentos
legais, normativos acerca da gestão da educação escolar indígena vinculada aos Territórios
Etnoeducacionais, da formação inicial e continuada de professores indígenas, da produção e distribuição
de materiais didáticos específicos, da gestão do PNAE e da infraestrutura das escolas indígenas,
considerando as dificuldades técnicas e gerenciais dos gestores das Secretariais Estaduais e Municipais.
Os dados foram registrados em quatro produtos técnicos entregues periodicamente conforme exigia o
edital.
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CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório
1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:
André Luiz Gomes das Neves
CPF:
Endereço:
Cidade/ Estado
CEP
Telefone celular:
Telefone residencial:
E-mail:
Data de nascimento: 10/11/1976
Nº Registro Profissional –
UF:
se solicitado

1.1 DADOS DA SELEÇÃO
Edital para o qual se candidata:

914BRZ1148

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso:
Serviço Social
Tipo de Formação:
( ) Tecnólogo
(X) Graduação
( ) Outros
Instituição de Ensino:
Universidade Paulista – UNIP
Data início (08/08/12):
Data conclusão (20/12/15):

3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu:
Tipo
(
Área
Instituição de Ensino
Data início (dd/mm/aa):

) Mestrado

(

) Doutorado

Data conclusão (dd/mm/aa):

3.2 Lato Sensu:
Área
Instituição de Ensino
Data início (dd/mm/aa):

Data conclusão (dd/mm/aa):

4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item
( ) Servidor público ativo federal
( ) Servidor público ativo estadual
( ) Servidor público ativo municipal
( ) Servidor público inativo. Especificar:
Exoneração
Aposentadoria
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
( ) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO, OEI,
Unicef, etc.) Especificar:
( ) Vigente
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Encerrado
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
(
(
(

) Funcionário de empresa estatal
) Sem vínculo empregatício
) Outros. Especificar:

(

) Funcionário de empresa privada
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CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório
5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Específicas relacionadas com o edital:
Empregador 1:
Início
(14/10/14):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania • Governo do Estado de São Paulo

Saída
(31/12/15):
Estagiário de Serviço Social

Tempo (nº de
anos e meses):

1 ano e 3 meses

Realização de atendimento individual; encaminhamento dos reeducandos para o cumprimento de
Prestação de Serviços à Comunidade e Medida Educativa; orientação e encaminhamento para os
recursos comunitários; acompanhamento e monitoramento quanto ao cumprimento das penas e
medidas alternativas; elaboração de relatórios e prontuários; alimentação dos bancos de dados;
cadastramento dos usuários em programas sociais, capacitação e empregabilidade.

Empregador 2:

CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social • Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo (SMADS)

Início
(25/08/14):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Saída
(03/10/14):
Estagiário de Serviço Social

Empregador 3:

CTA – Centro de Testagem e Aconselhamento • Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo
(SMS)

Início
(10/03/14):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Saída
(05/08/14):
Estagiário de Serviço Social

Empregador 4:
Início
(nov/2013):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Associação Beneficente Santa Fé (Casa Lar)

Empregador 5:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Tempo (nº de
anos e meses):

3 meses

Elaboração de documentos e relatórios; realização de visitas domiciliares; acompanhamento de casos
para atendimentos diversos junto aos recursos da comunidade; pesquisas sobre a situação
socioeconômica das famílias em vulnerabilidade social; entrevistas de orientação para execução de
medida socioeducativa; encaminhamentos para a rede socioassistencial.

Tempo (nº de
anos e meses):

6 meses

Acolhimento e escuta dos usuários para encaminhamentos aos serviços da rede socioassistencial;
participação em reuniões de grupos para discussão de casos; elaboração de relatórios; participação em
reuniões de equipe multiprofissional; coordenação de atividades de interação social; auxílio na
identificação de recursos comunitários.

Saída
(dez/2013):
Orientador Educacional

Tempo (nº de
anos e meses):

2 meses

Desenvolvimento de atividades lúdicas, de lazer e educativas; realização de trabalho socioeducativo
com as famílias, com o objetivo de promover o fortalecimento de vínculos.

Saída
(dd/mm/aa):

Tempo (nº de
anos e meses):
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CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório

Empregador 6:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Saída
(dd/mm/aa):

Tempo (nº de
anos e meses):

6. PUBLICAÇÕES
Cite alguma publicação que tenha escrito (não anexar)

7. OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos
nas áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.
Experiência de 2 anos como estagiário nas áreas da saúde, assistência social e sociojurídico (reintegração social).
Experiência no trato com os usuários (as) dos serviços, à luz da equidade e justiça social a todos (as). Objetivo
com o planejamento, implementação, coordenação e avaliação para o aperfeiçoamento das políticas públicas e
projetos sociais para indivíduos, grupos, comunidades e instituições, na perspectiva do direito e garantia do acesso
a todos (as) a estas políticas e serviços.
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CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório
1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:
Carla Juliana P. BORGES
Endereço:
Cidade/ Estado
Telefone celular:
E-mail:
Nº Registro Profissional –
se solicitado
1.1 DADOS DA SELEÇÃO
Edital para o qual se candidata:

CPF:
CEP
Telefone residencial:
Data de nascimento: 27/01/1983
UF :

EDITAL Nº 02/2017 - PROJETO 914BRZ1148

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso:
Relações Internacionais
Tipo de Formação:
( ) Tecnólogo
( X ) Graduação
( ) Outros
Instituição de Ensino:
Universidade de Brasília - UnB
Data início (dd/mm/aa):
2001
Data conclusão (dd/mm/aa):
2006
3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu:
Tipo
( X) Mestrado
( ) Doutorado
Área
Educação
Instituição de Ensino
Universidade de São Paulo - USP
Data início (dd/mm/aa):
2007
Data conclusão (dd/mm/aa):

2010

3.2 Lato Sensu:
Área
Formação em Cooperação Internacional para o Desenvolvimento - Ciclo de
Gerenciamento de Projetos e Orientação de Impactos (120h)
Instituição de Ensino
Universidade Humboldt em Berlim
Data início (dd/mm/aa):
17/08/2009
Data conclusão (dd/mm/aa): 28/08/2009
Área
Formação de Servidores Públicos Municipais em Direitos Humanos e Cidadania (40h)
Instituição de Ensino
Escola de Governo, São Paulo
Data início (dd/mm/aa):
02/05/2014
Data conclusão (dd/mm/aa): 18/09/2014
4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item
( ) Servidor público ativo federal
( ) Servidor público ativo estadual
( ) Servidor público ativo municipal
( ) Servidor público inativo. Especificar:
Exoneração
01/01/2017
Aposentadoria
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
( ) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO, OEI,
Unicef, etc.) Especificar:
( ) Vigente
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Encerrado
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
(

) Funcionário de empresa estatal

(

) Funcionário de empresa privada

1
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CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório
( X ) Sem vínculo empregatício
( ) Outros. Especificar:
5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Específicas relacionadas com o edital:
Empregador 1:

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Prefeitura de São
Paulo
Início
10/01/2013
Saída
01/01/2017
Tempo (nº de
4 anos
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Chefe de Gabinete, Assessora Especial e Coordenadora
Descrição das
Gabinete do Secretário (2013)
atividades gerais
Chefe de Gabinete e Assessora Especial de Gabinete. Acompanhamento de
desempenhadas:
agendas e ações prioritárias como educação em direitos humanos, direito à
memória e à verdade, juventude, migrantes e relações internacionais.
Coordenação de Políticas de Direito à Memória e à Verdade (DMV) (2014-2016)
Coordenadora. Criação e consolidação da Coordenação DMV. Articulação política
e desenvolvimento de ações voltadas para a reparação direta e simbólica às
vítimas da ditadura militar brasileira, a construção de memória coletiva e a
ressignificação dos marcos do autoritarismo, com destaque para a retomada da
identificação das ossadas da vala clandestina de Perus, a instalação de marcos
de memória, a revisão do nome de logradouros que homenageiam violadores de
direitos humanos por meio do Programa Ruas de Memória e a formação de mais
de 6 mil professores sobre o tema na rede municipal.
Empregador 2:
Secretaria-Geral da Presidência da República, Brasília
Início
20/08/2012
Saída
10/01/2013
Tempo (nº de
4,5 meses
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
:
Cargo/ função:
Chefe de Gabinete do Secretário Executivo
Descrição das
Coordenação de gabinete e da assessoria especial do secretário, gestão de
atividades gerais
agenda, despachos regulares com secretarias e assessorias, articulação com
desempenhadas:
gabinete do ministro.
Empregador 3:
Início
(dd/mm/aa)
:
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

SECADI/Ministério da Educação, Brasília
2009
Saída
2012
Tempo (nº de
2 anos
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
Consultora
Diretoria de Políticas de Educação em Direitos Humanos e Cidadania da Secretaria
de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) (janeiro
2011- julho 2012)
Consultora OEI. Elaboração de produtos técnicos para subsidiar a gestão da política
nacional de direitos humanos e cidadania e de educação ambiental.
Acompanhamento do Programa de Formação Continuada e da Rede de Educação
para a Diversidade, com destaque para os cursos de formação continuada em
educação ambiental e educação em direitos humanos.
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Coordenação-Geral de Educação Ambiental, Diretoria de Educação Integral, Direitos
Humanos e Cidadania da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e
Diversidade (SECAD) (dezembro 2010 – junho 2011)
Consultora OEI. Construção de curso de educação à distância sobre Escolas
Sustentáveis. Articulação entre as universidades responsáveis para elaboração do
material didático. Sensibilização de gestores municipais e estaduais das secretarias
de educação em educação ambiental. Formação de professores e tutores em
educação ambiental. Elaboração de estudos e planos de ação, monitoramento e
avaliação relacionados à construção de espaços educadores sustentáveis nas
escolas. Formação e tutoria do Curso de Educação Ambiental – Escolas
Sustentáveis pela UFMS.
Coordenação-Geral de Educação Ambiental da SECADI/MEC (outubro
2009-setembro 2010)
Consultora FPH (Fondation Charles Léopold Meyer pour le Progrès de l’Homme).
Apoio à coordenação-geral da Conferência Internacional Infanto-Juvenil Vamos
Cuidar do Planeta. Suporte a países de língua francesa, coordenação da oficina de
construção do documento final da conferência, relações interinstitucionais, captação
de recursos, elaboração dos materiais de referência, relatório final e prestação de
contas. Moderação de oficinas, formação de facilitadores.
Empregador 4:
Governos Locais pela Sustentabilidade – ICLEI-LACS, São Paulo
Início
Março/2007
Saída
Dezembro/2008
Tempo (nº de
1 ano e 9 meses
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
:
Cargo/ função:
Gerente de Projetos
Descrição das
Acompanhamento da execução do Projeto Ambientes Verdes e Saudáveis, parceria
atividades gerais
entre ICLEI, PNUMA e Secretaria do Verde e do Meio Ambiente do Município de
desempenhadas:
São Paulo. Elaboração de relatórios técnicos e financeiros, assessoria a parceiros,
organização de missões e eventos, contratação de consultorias e revisão de
produtos. Organização da participação dos municípios membros da América Latina
no Congresso Mundial do ICLEI em Edmonton, Canadá, em junho de 2009.
Empregador 5:
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), Brasília
Início
Outubro/2005
Saída
Janeiro/2007
Tempo (nº de
1 ano e 3 meses
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
:
Cargo/ função:
Assistente de Projetos
Descrição das
Apoio a parceiros na elaboração e inscrição de projetos de cooperação técnica
atividades gerais
internacional ao Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF); levantamento sobre
desempenhadas:
projetos GEF no Brasil; construção de indicadores de pesquisa e elaboração de
critérios para aprovação de projetos; reuniões de planejamento com o governo
brasileiro (MMA, MCT, MRE e MPOG); diálogo com instituições parceiras no Brasil;
aprofundamento sobre execução nacional de projetos de cooperação internacional
(NEx).
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Empregador 6:
Instituto Internacional de Educação (IBE/ UNESCO), Genebra, Suíça
Início
Outubro/2004
Saída
Agosto/2005
Tempo (nº de
10 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Assistente de Pesquisa da Diretora-Geral
Descrição das
Apoio à atuação da diretora em políticas internacionais sobre currículo e educação.
atividades gerais
Redação de artigos acadêmicos e discursos; apresentações e entrevistas; redação
desempenhadas:
de correspondências oficiais e comunicados de imprensa; assistência editorial do
periódico Prospects; articulação política e interinstitucional; missões oficiais à sede
da UNESCO, elaboração de documentos de trabalho para a 53ª. reunião do
Conselho Executivo do IBE.
6. PUBLICAÇÕES
Cite alguma publicação que tenha escrito (não anexar)
BORGES, C. “Educar para o direito à memória e à verdade” In: GOMES, V. (Org.). Educação em Direito à
Memória e à Verdade – Conhecer para não repetir. São Paulo: Secretaria Municipal de Direitos
Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo, 2016, 260p, pp. 62-74.
BORGES, C. “Juventude e Memória – violência de Estado ontem e hoje”. In: Anais do IX Seminário
Internacional de Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba, Mesa temática:
Juventude, Direitos Humanos e Ação Política, 2016.
BORGES, C. “Enfrentamento ao desaparecimento de pessoas – permanências da ditadura militar”. In:
Seminário da Rede Latinoamericana de Justiça de Transição, Universidade de Brasília, outubro de
2016.
BORGES, C. “Resistência feminina e violência contra a mulher na ditadura militar”. In: II Seminário
Internacional de Pesquisa em Prisão da Associação Nacional de Direitos Humanos, Pesquisa e
Pós-Graduação (ANDHEPE), Universidade Católica de Petrópolis-RJ, agosto de 2016.
SUPLICY, E.; BORGES, C.; JAHNEL, M. “Ruas e Memória”. In: Folha de São Paulo, 13 de agosto de 2015.
BORGES, C. “O que são espaços educadores sustentáveis?” In: BORGES, C. (Org.). Espaços
Educadores Sustentáveis. Rio de Janeiro: TV Escola: maio de 2011. ISSN 1982 – 0283.
BORGES, C. “Perspectivas educacionais em revista: explorando interfaces da educação social”. In:
Revista Ciências da Educação. Ano XII, no. 22, 2010.
BORGES, C. “Abrindo Janelas: algumas reflexões sobre a experiência com o Projeto Janelas para o
Mundo”. In: BENITES, M. Janelas para o Mundo. São Paulo: Pensarte, 2010.
BORGES, C. “Uma breve revisitação do conceito de competências”. In: Anais do IX Encontro de Pesquisa
em Educação da Região Sudeste – ANPEDinha. São Carlos, 9-11 de julho de 2009.
BORGES, C. “La incorporación del abordaje por competencias en las reformas educativas a partir de la
década de los noventa en Brasil y Argentina: una perspectiva comparada”. In: Anales del
Congreso Internacional de Educación Comparada. Sociedad Argentina de Educación Comparada
– SAECE. Buenos Aires, 25-27 de junho de 2009.
BORGES, C.; BRASLAVSKY, C.; SOUTO, M.; TRUONG, N. “Competencia Histórica como una clave para
promover la democracia”. In: BRASLAVSKY, Cecilia; BENAVOT, Aaron (Orgs.). El conocimiento
escolar en una perspectiva histórica y comparativa: cambios de currículos en la educación primaria
y secundaria. Buenos Aires: Granica, 2008, 47p.
BORGES, C. “Educação (em período) Integral e o Plano de Desenvolvimento da Educação”. In: Anais da
5ª. Semana de Educação da FEUSP, de 26 a 28 de novembro de 2007. São Paulo: FEUSP, 2007.
BORGES, C.; BRASLAVSKY, C.; SOUTO, M.; TRUONG, N. “Historical Competence as a Key to Promote
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Democracy” [Competência Histórica como Ferramenta para a Promoção da Democracia]. In:
BRASLAVSKY, Cecilia; BENAVOT, Aaron (orgs.). School Knowledge in Comparative and Historical
Perspective: Changing Curricula in Primary and Secondary Education. Genebra: IBE/UNESCO,
2006. pp. 89-104.
BORGES, C.; SOUTO, M. “Teorias em Negociação Internacional: algumas reflexões sobre o papel do
indivíduo”. In: Revista Fronteira. Belo Horizonte: Editora PUC Minas. Vol. 4, n. 7, 2005. pp. 37-62.
BORGES, C. “Organizações Internacionais e Educação: o papel da UNESCO no Brasil”. In: Anais do XXI
Congresso de Iniciação Científica, PIBIC. Brasilia: CAPES, 2004.
BORGES, C. “Crisis Políticas y Reemplazos Gubernamentales no Convencionales en América Latina”
[Crises Políticas e Substituições Governamentais não Convencionais na América Latina]. In:
Building Bridges Across Nations – Americas Model United Nations. Brasilia: FUNAG, 2004. pp.
431-451.

7. OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos
nas áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.
Dentre as experiências profissionais que mais contribuíram para meu desenvolvimento profissional e
resultaram em ações de maior impacto destacam-se as consultorias realizadas para a SECADI/MEC e o
trabalho à frente da Coordenação de Direito à Memória e à Verdade da Secretaria Municipal de Direitos
Humanos e Cidadania de São Paulo.
Na SECADI, atuei inicialmente na Coordenação-Geral de Educação Ambiental, onde ajudei a organizar a I
Conferência Infantojuvenil para o Meio Ambiente – Vamos Cuidar do Planeta, com cerca de 500 crianças e
adolescentes de 47 países. Participei da concepção do curso de formação continuada à distância (EaD)
Escolas Sustentáveis e COM-VIDA, incluindo a elaboração do material didático e sequência de aulas,
tendo posteriormente atuado como tutora pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. A partir de
2011, passei a prestar serviços de consultoria para a Diretoria de Direitos Humanos e Cidadania, onde
acompanhava os cursos EaD de educação ambiental e educação em direitos humanos, bem como todo o
processo concepção e aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Ambiental e de
Educação em Direitos Humanos junto ao CNE.
Na Prefeitura de São Paulo, tive a oportunidade de me aprofundar na construção e implementação de
políticas públicas locais para a proteção, defesa e promoção dos direitos humanos. Fui responsável pela
criação da primeira Coordenação de Políticas de Direito à Memória e à Verdade em âmbito municipal. Entre
as ações destacam-se a formação de mais de 6 mil professores da rede pública municipal pelo Programa
Conhecer para Não Repetir, a instalação de um marco de memória em frente ao Parque Ibirapuera em
homenagem a todas as vítimas do regime e a alteração de nomes de logradouros conforme estabelece o
PNDH-3 e o Relatório da CNV, com destaque para o antigo Elevado Arthur da Costa e Silva, alterado para
Presidente João Goulart, no bojo do Programa Ruas de Memória.
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1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:
Célia Maria Flores Santos
Endereço:
Cidade/ Estado
Telefone celular:
Telefone residencial:
E-mail:
Nº Registro Profissional –
se solicitado
1.1 DADOS DA SELEÇÃO
Edital para o qual se candidata:

CEP
Data de nascimento: 10/ 06/ 1965
UF
:

PROJETO 914BRZ1148

EDITAL Nº 02/2017

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso:
História
Tipo de Formação:
( ) Tecnólogo
( X ) Graduação
( ) Outros
Instituição de Ensino:
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul-UFMS
Data início (dd/mm/aa):
15/02/2002
Data conclusão (dd/mm/aa):
15/02/2006
3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu:
Tipo
( X ) Mestrado
( ) Doutorado
Área
História, Identidades, Fronteiras e Movimentos Sociais
Instituição de Ensino
Universidade Federal da Grande Dourados-UFGD
Data início (dd/mm/aa):
12/02/2007
Data conclusão (dd/mm/aa):

30/08/2009

3.2 Lato Sensu:
Área
Qualificação em Gestão do Trabalho e Educação em Saúde.
Instituição de Ensino
Universidade Federal do Rio Grande do Norte- UFRN
Data início (dd/mm/aa):
15/03/2014
Data conclusão (dd/mm/aa):

19/02/2015

4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item
( ) Servidor público ativo federal
( ) Servidor público ativo estadual
( ) Servidor público ativo municipal
( X ) Servidor público inativo. Especificar:
Exoneração
31/12/2016
Aposentadoria
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
( X ) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO, OEI,
Unicef, etc.) Especificar:
( ) Vigente
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( X ) Encerrado
Início (dd/mm/aa) 22/12/2012
Término (dd/mm/aa)
10/06/2013
(
(
(

) Funcionário de empresa estatal
) Sem vínculo empregatício
) Outros. Especificar:

(

) Funcionário de empresa privada

1

/tmp/document708970815286755920.docx
Currículo Célia Maria Flores Santos (0548541)

SEI 23000.002627/2017-57 / pg. 6

CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório
5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Específicas relacionadas com o edital:
Empregador 1:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:

Município de Corumbá-MS
17/06/2013
Saída
31/12/2016
Tempo (nº de
3,6
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Assessoria Executiva de Humanização em Saúde e Programa Mais Médicos para o
Brasil
Descrição das
Capacitação para servidores municipais de saúde com foco em humanização no
atividades gerais
atendimento; projetos e ações de humanização , em especial na região do Pantanal
desempenhadas:
com a população ribeirinha; elaboração da criação da Mesa Municipal de
Negociação e; coordenação, acompanhamento e avaliação do Programa Mais
Médicos, no município.

Empregador 2:
UNESCO/Secretaria Nacional de Direitos Humanos
Início
22/12/2012
Saída
10/06/2013
Tempo (nº de
7
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
:
Cargo/ função:
Consultor - PROJETO 914BRZ3046 – INCLUSÃO DE PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA. UNESCO/BR – 2013 Edital Nº 03/2012
Modalidade Produto - Contrato: nº SA-42/2013
Descrição das
Elaboração de Documentos Técnicos(Produto), para extrair dados qualitativos e
atividades gerais
quantitativos para efetivação do Programa Viver sem Limite, no Mato Grosso do Sul
desempenhadas:
e Paraná; organização de reuniões locais, com gestores e instituições das regiões;
subsidiar gestores locais com informações pertinentes ao Programa.
Empregador 3:
Município de Dourados-MS
Início
01/01/2010
Saída
20/12/2012
Tempo (nº de
2
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
:
Cargo/ função:
Assessoria Técnica da Coordenadoria Municipal de Políticas para Mulheres
Descrição das
Formulação de políticas públicas que visem à equidade de gênero: Elaboração de
atividades gerais
Planos de implantação de Secretarias/Coordenadorias de Políticas para Mulheres;
desempenhadas:
de implantação de Centros de Referencia a Mulheres em situação de Violência, da
Rede de Atendimento e Instituição de Acolhimento/Casa Abrigo; Plano de Ação de
Políticas para Mulheres; Cursos e oficinas de gênero e cidadania para sensibilização
e formação de agentes públicos: professores e dirigentes da rede de ensino;
Assistentes Sociais; trabalhadores da Saúde, profissionais da Segurança Pública,
dentre outros; Formulação de seminários e Conferências para promoção da
Igualdade de Gênero.
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6. PUBLICAÇÕES
Cite alguma publicação que tenha escrito (não anexar)
Capítulos de livros publicados
1. SFIDE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI SALUTE DI FRONTE ALLE VULNERABILITÀ
TERRITORIALI A CORUMBÁ – MATO GROSSO DO SUl In: Nuove Configurazioni Organizzative Connessioni in rete di servizi e sanitari tra Emilia- Romagna e Brasile.1 ed.Bologna : Format Edizioni
Bologna, 2016, v.9, p. 9-169.
2. DESAFIOS DA GESTÃO EM SAÚDE, NO MUNICIPIO DE CORUMBÁ - MATO GROSSO DO SUL frente às vunerabilidades de território: POPULAÇÃO DAS AGUAS In: 12º Congresso Internacional
da Rede Unida, 2016, Campo Grande - MS. Anais do 12º Congresso Internacional da Rede
Unida. Porto Alegre: Rede Unida, 2016. v.2.
3. SUPERAÇÃO, HUMANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOCAL: Programa de Acolhimento no
atendimento hospitalar aos Indígenas de Dourados-MS. Ed.Nicanor Coelho: Dourados, 2012.
4. PALMAS: educação popular como instrumento de empoderamento feminino em Mato Grosso do
Sul. In: Assistência Social, Economia Solidária, Política de Gênero: garantindo direitos em
Dourados-MS.334 ed.Dourados : Nicanor Coelho Editor, 2008, v.01, p. 9-149

7. OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos
nas áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.
Todas as realizações profissionais são importantes, pois aumentamos nosso campo de
aprendizagem. Entretanto, as experiências no Município de Corumbá, região do Pantanal sul
matogrossense e a divulgação do Programa Viver sem Limites, nos Estados de Mato Grosso do Sul e
Paraná foram, sem dúvida, experiências que me proporcionaram uma leitura mais ampla dos processos de
inclusão social e de acesso aos serviços públicos.
Uma das gratificantes experiências foi no Município de Corumbá, que se localiza a 420 Km da
capital, Campo Grande, no Estado de Mato Grosso do Sul, e que faz fronteira com a Bolívia e o Paraguai,
Para garantir o atendimento da população ribeirinha foi criado, em 2011, o Programa Social Povo das
Águas, que leva serviços de saúde, assistência social e educação às três grande regiões pantaneiras. Os
meios de transporte utilizados para assistência, bem como a locomoção da população são lanchas, barcos
e botes, região considerada de difícil acesso. Essa população tem uma identidade pantaneira e uma
definição, empírica, de territorialidade. Viajar com a equipe do Povo das Águas permitiu observar que,
mesmo com as adversidades naturais é possível uma assistência à saúde e a educação diferenciados para
uma população diferente. Os profissionais que participam do Programa Povo das Águas são pertencentes
a vida dos ribeirinhos e do pantanal, assim como os ribeirinhos estão para as águas do Rio Paraguai.
Como Consultora Técnica Especializada, a proposta do “Viver sem Limite” é que o Governo Federal,
estados, Distrito Federal e municípios fizessem com que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência, da ONU, ratificada pelo nosso país com equivalência de emenda constitucional, acontecesse
na vida das pessoas por meio da articulação de políticas governamentais de acesso à educação, inclusão
social, atenção à saúde e acessibilidade. Foi gratificante observar que, em muitos dos municípios onde
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trabalhamos o Programa foram elaborados e efetivados serviços como os Centros de Reabilitação para
Pessoas com Deficiência, atendidos pelo Sistema Único de Saúde; a ampliação e qualificação da educação
inclusiva pelas redes municipais de educação, sobretudo a consciência dos gestores e a efetivação para
acessibilidade urbana.
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1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:
CPF:
Endereço:
Cidade/ Estado
Telefone celular:

Cleonice Machado de Pellegrini
RG:
CEP
Telefone
residencial:

E-mail:

Data de
nascimento:
05/10/65
UF:

Nº Registro Profissional – se solicitado

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso: Educação Especial
Tipo de Formação:
( ) Tecnólogo
( x ) Graduação
Instituição de Ensino:
Universidade Federal de Santa Maria - RS
Data início
20/01/1998
Data conclusão :

( ) Outros
12/02/2002

3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu:
Tipo
( x ) Mestrado
( x ) Doutorado - Cursando
Área
Educação
Instituição de Ensino
Universidade Federal de Santa Maria - RS
Data início:
20/03/2004
Data conclusão:
15/02/2006
3.2 Lato Sensu:
Área
Especialização em Educação Especial
Instituição de Ensino
Universidade Federal de Santa Maria - RS
Data início:
06/03/2002
Data conclusão:

26/03/2003

4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL
Lumine Editora – Consultora Pedagógica
Professora Horista no Instituto Superior - Academia da Policia Militar do Distrito Federal e
consultora sobre acessibilidade em projetos de Inclusão Social da Policia Militar do Distrito
Federal – DF
Disciplinas: Direitos Humanos e Segurança Pública e Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS
Professora Horista – IDECAP – Taguatinga
Disciplinas: Metodologia da Pesquisa, Psicopedagogia, LIBRAS, Educação Inclusiva,
Orientação educacional e Vocacional, Atendimento Educacional Especializado – AEE, Políticas
Públicas de Inclusão e Orientação de Trabalho de Final de Curso.
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Professora Horista: Instituto ASAFE - Taguatinga
Disciplinas: Metodologia da Pesquisa, Psicopedagogia, LIBRAS, Educação Inclusiva,
Orientação educacional e Vocacional, Atendimento Educacional Especializado – AEE, Políticas
Públicas de Inclusão e Orientação de Trabalho de Final de Curso.

5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Empregador 1:
Início
(07/05/2016):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Ministério do Esporte
Saída
Tempo
(15/10/2016)
(06meses):
Consultora - UNESCO
Realizar estudos de monitoramento, avaliação, acompanhamento e
indicadores de desempenho sobre a efetivação da GEOLIMPIADAS –
Rio 2016

Empregador 2:
Início
(07/04/2014):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República - SDH/PR
Saída
Tempo
(15/12/2014)
(09meses):
Consultora - UNESCO
Realizar estudos de monitoramento, avaliação e indicadores de
desempenho sobre a efetivação do Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC - Coordenadora do Projeto
em Brasília.

Empregador 3:
Início
(28/02/2013):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República - SDH/PR
Saída
Tempo
(21/01/2014):
(11meses):
Consultora - UNESCO
Realizar de estudos de monitoramento e avaliação sobre a efetivação
do Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência - Plano
Viver sem Limite. Coordenadora do Projeto em Brasília

Empregador 4:
Início
(12/09/2011):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS
Saída
Tempo
(12/02/2012):
(11 meses):
Consultora - PNUD
Coletar e sistematizar as ações desenvolvidas na implantação do
Projeto Piloto BPC Trabalho nos municípios participantes do referido
projeto, com intuito de elaborar propostas para a regulamentação e
implementação do Programa.

Empregador 5:
Início
(07/07/2009):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais

Ministério da Educação - MEC/SEESP (Secadi)
Saída
Tempo (02 anos
(27/12/2011):
5 meses):
Coordenadora Geral de Políticas Públicas - DAS 4
Coordenar projetos na área da educação inclusiva do Governo Federal;
Coordenar equipe de 14 pessoas em vários projetos como: livro
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desempenhadas:

Acessível, Salas de Recurso Multifuncional, Escola Acessível etc.

Empregador 6:
Início
(15/10/2008):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:
Empregador 6:
Início
23/07/2007
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Ministério da Educação - MEC/SEESP (Secadi)
Saída
Tempo
13/04/2009
(06 meses):
Consultora UNESCO
Desenvolver e analisar documentos pedagógicos sobre a
Implementação da Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva no Brasil.
Ministério da Educação - MEC/SEESP (Secadi)
Saída
Tempo
(31/03/2008):
(08 meses):
Consultora UNESCO
Realizar avaliação, monitoramento e diagnóstico dos serviços
educacionais realizados pelas instituições especializadas de educação
especial no Brasil.

6. OUTRAS INFORMAÇÕES
.

Graduada em Educação Especial Habilitação Em Deficientes da Audiocomunicação pela
Universidade Federal de Santa Maria (1998-2001), Especialização em Educação Especial
pela Universidade Federal de Santa Maria (2002), Mestrado em Educação pela
Universidade Federal de Santa Maria (2006) e Doutoranda en Epistemologia e Historia de
La Ciencia (Buenos Aires - 2014). Terminou em Outubro de 2016 o acompanhamento
efetivo das GEOLIMPIADAS Rio 2016 nos 330 municípios brasileiros. Atuou em diversos
Programas do Governo Federal no Ministérios da Educação - MEC no Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS e na Secretaria Nacional de Direitos
Humanos da Presidência da República em programas como: Implementação da Política
Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, Livro Acessível em
Libras para séries iniciais, Programa Educação Inclusiva Direito à Diversidade,
implementação e distribuição das Salas de Recurso Multifuncional - SRM, Prolibras,
Atendimento Educacional Especializado - AEE, BPC Escola e BPC Trabalho, Programa
Viver sem Limite e Programa de Qualificação Pronatec Viver sem Limite. Possuí 14 anos de
experiência na área da educação especial, educação inclusiva, Atendimento Educacional
Especializado - AEE, Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, educação de surdos, normas de
acessibilidade, construção e elaboração do Projeto Político Pedagógico - PPP, divulgação e
organização de eventos e temas pertinentes as diferentes áreas sobre as políticas públicas
em relação às pessoas com deficiência. Possuí diversas atuações em seminários,
3
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formação de professores, oficinas e organizadora de eventos em todas as regiões do Brasil.
Participou de assessoria internacional para discussão e implementação do processo de
inclusão em países como: Cabo Verde, Angola, Guatemala e México. Atualmente
professora no Instituto Superior de Ciências Policiais - Academia da Policia Militar do DF
nas disciplinas de Direitos Humanos em Segurança Pública e Língua Brasileira de Sinais LIBRAS. E no Instituto de Desenvolvimento e Capacitação Profissional - IDECAP e no
Instituto Educacional - ASAFE em cursos de Pós Graduação e Orientação de Trabalhos de
Final de Curso TCC.
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CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório
1. DADOS PESSOAIS
CPF:
Nome completo:
DANIELA ASSUNÇÃO CAMPOS DO AMARAL
Endereço:
Cidade/ Estado
CEP
Telefone celular:
Telefone residencial:
E-mail:
Data de nascimento: 23/09 /1976
Nº Registro Profissional –
NA
UF:
se solicitado
1.1 DADOS DA SELEÇÃO
Edital para o qual se candidata:

PROJETO 914BRZ1148 EDITAL Nº 02/2017

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso:
CIÊNCIAS SOCIAIS
Tipo de Formação:
( ) Tecnólogo
( X ) Graduação
( ) Outros
Instituição de Ensino:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Data início (dd/mm/aa):
01/08/2000
Data conclusão (dd/mm/aa): 20/12/2004
3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu:
Tipo
( X ) Mestrado (sem defesa de
( ) Doutorado
dissertação) Título: Especialista
Área
SOCIOLOGIA
Instituição de Ensino
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Data início (dd/mm/aa):
01/03/2005
Data conclusão (dd/mm/aa):

01/09/2008

3.2 Lato Sensu:
Área
GERENCIAMENTO DE PROJETOS - MBA
Instituição de Ensino
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV Management Brasília
Data início (dd/mm/aa):
20/08/2012
Data conclusão (dd/mm/aa): 20/08/2014
4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item
( ) Servidor público ativo federal
( ) Servidor público ativo estadual
( ) Servidor público ativo municipal
( ) Servidor público inativo. Especificar:
Exoneração
Aposentadoria
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)

( ) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO, OEI,
Unicef, etc.) Especificar:
( ) Vigente
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Encerrado
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Funcionário de empresa estatal
( X ) Sem vínculo empregatício
( ) Outros. Especificar:

(

) Funcionário de empresa privada
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CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório
5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Específicas relacionadas com o edital:

Empregador 1:
ENGEVIX ENGENHARIA S.A.
Início
03/06/2013
Saída
01/11/2015
Tempo (nº de
2 ANOS E 5
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
MESES
Cargo/ função:
SOCIÓLOGA SENIOR
Descrição das
- Coordenação adjunta dos estudos socioeconômicos direcionados ao
atividades gerais
licenciamento ambiental dos empreendimentos hidrelétricos AHE Garabi (1.152
desempenhadas:
MW) e AHE Panambi (1.048 MW), no Rio Uruguai, no trecho compartilhado entre
Brasil e Argentina. Elaboração de diagnósticos, avaliação de impactos, custos
socioambientais e demais estudos componentes do EIA/RIMA e Plano Básico
Ambiental. Gestão junto aos órgãos ambientais e realização de reuniões com as
comunidades afetadas e lideranças locais. Cliente: EBISA-ELETROBRÁS
Gestão ambiental;
Empregador 1:
ENGEVIX ENGENHARIA S.A.
Início
20/08/2008
Saída
01/10/2012
Tempo (nº de
4 ANOS E 2
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
MESES
Cargo/ função:
SOCIÓLOGA
Descrição das
- Gestão ambiental;
atividades gerais
- Supervisão técnica/coordenação de estudos ambientais (EIA/RIMA, inventario
desempenhadas:
hidrelétrico, RCA, Plano Básico Ambiental, Projeto Básico, PBA, etc) de UHE, PCH,
rodovias, linhas de transmissão;
- Especialista em licenciamento ambiental;
- Elaboração, execução e gerenciamento de programas ambientais em projetos de
usinas hidrelétricas e rodovias;
- Gestão junto aos órgãos ambientais responsáveis pelo licenciamento, prefeituras,
secretarias estaduais e municipais.
- Elaboração de questionários, realização de pesquisas socioeconômicas;
- Analise de dados socioeconômicos quantitativos e qualitativos;
- Elaboração de propostas técnicas;
- Elaboração de termos de referência e especificações técnicas para estudos
ambientais;
- Supervisão ambiental em obras de rodovias;
- Elaboração de diagnósticos e realização de avaliação de impactos ambientais;
Empregador 2:
LIMIAR ENGENHARIA AMBIENTAL
Início
01/04/2007
Saída
10/08/2008
Tempo (nº de
1 ANO E 6
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
MESES
Cargo/ função:
SOCIÓLOGA
Descrição das
- Elaboração de estudos ambientais para o licenciamento de usinas hidrelétricas e
atividades gerais
PCHS.
desempenhadas:
- Execução de programas ambientais (reassentamento, monitoramento
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CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório
socioeconômico, etc).
- Realização de levantamentos de campo, pesquisa socioeconômica.
- Gestão junto a órgãos ambientais e de assistência social à população afetada;
- Analise de dados socioeconômicos.
- Relacionamento com as comunidades afetadas pelos empreendimentos;
- Execução de programas socioambientais direcionados à população diretamente
afetada por empreendimentos hidrelétricos.
- Acompanhamento de programa de reassentamento de famílias a serem
reassentadas e após o reassentamento.
- Realização de pesquisas socioeconômicas, no monitoramento e avaliação de
projetos sociais, envolvendo tratamento de dados estatísticos.
- Realização de trabalho de campo, coleta de dados socioeconômicos e pesquisas
junto às comunidades diretamente afetadas pela construção de usinas hidrelétricas,
realização de reuniões com as comunidades afetadas, lideranças locais.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Empregador 3:
Início
01/02/2003
Saída
01/12/2007
Tempo (nº de
4 ANOS E 10
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
MESES
Cargo/ função:
PESQUISADORA E PESQUISADORA VOLUNTÁRIA
Descrição das
Pesquisadora do Núcleo de Estudos em Cultura Contemporânea NECC/UFMG.
atividades gerais
Análise dos dados do Módulo sobre Capital Cultural da Pesquisa por Amostragem
desempenhadas:
Probabilística da Região Metropolitana de Belo Horizonte (PRMBH) 2005. Análise de
dados qualitativos e quantitativos, utilizando o software SPSS. Monitoramento e
avaliação de projetos científicos e sociais, envolvendo tratamento de dados
estatísticos.
Pesquisa sobre a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, junto à Secretaria Municipal
de Cultura de Belo Horizonte. Análise de dados através do software SPSS.
Elaboração de questionários, processamento e análise de dados quantitativos.
Monitoramento e avaliação de projetos sociais e culturais do Núcleo de Estudos em
Cultura Contemporânea, por meio da análise de dados qualitativos e do tratamento
de dados estatísticos.
Empregador 4:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Início
01/03/2005
Saída
31/12/2005
Tempo (nº de
9 MESES
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
PESQUISADORA BOLSISTA
Descrição das
Pesquisadora bolsista da CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
atividades gerais
de Nível Superior. Desenvolvimento de pesquisas na área de sociologia da cultura;
desempenhadas:
monitora de pós-graduação (estágio à docência)
Empregador 6:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Início
01/08/2001
Saída
31/07/2003
Tempo (nº de
2 ANOS
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
PESQUISADORA BOLSISTA
Descrição das
Pesquisadora na área de Sociologia do Conhecimento como bolsista do Conselho
atividades gerais
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq
desempenhadas:

6. OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos
nas áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.
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CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório

Obtenção de licenças ambientais nas diversas etapas do processo de licenciamento, possibilitando o
andamento do processo e a construção de empreendimentos de infraestrutura de extrema importância
(UHE Belo Monte, por exemplo) para o desenvolvimento do país. Êxito no processo de gestão ambiental,
coordenação e supervisão de estudos ambientais dos empreendimentos, visando à condução eficiente do
processo de licenciamento junto aos órgãos competentes e o relacionamento com as comunidades
afetadas. Êxito no relacionamento com as comunidades afetadas pelos empreendimentos, populações
tradicionais e ribeirinhos.
Conclusão do trabalho de análise de dados da Pesquisa por Amostragem Probabilística da Região
Metropolitana de Belo Horizonte (PRMBH) 2005, o que possibilitou a publicação do livro com os resultados
da pesquisa (Desigualdades sociais, redes de sociabilidade e participação política. Belo Horizonte: Editora
UFMG, 2007), contando com um capitulo de minha autoria. Êxito na realização desta pesquisa
socioeconômica e na análise de seus dados qualitativos e quantitativos, através do tratamento de dados
estatísticos com o software SPSS.
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CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório
1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:
Daniel Jorge Teixeira Cesar
Endereço:
Cidade/ Estado
Telefone celular:
E
-mail:
Nº Registro Profissional –
se solicitado
1.1 DADOS DA SELEÇÃO
Edital para o qual se candidata:

CPF:
CEP
Telefone residencial:
Data de nascimento: 11/06/1986
UF:

Nº 02/2017

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso:
Sociologia
Tipo de Formação:
( ) Tecnólogo
(X) Graduação
( ) Outros
Instituição de Ensino:
Universidade de Brasília
Data início (dd/mm/aa):
01/08/2004
Data conclusão (dd/mm/aa):
01/06/2010
3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu:
Tipo
(X) Mestrado
( ) Doutorado
Área
Sociologia
Instituição de Ensino
Universidade de Brasília
Data início (dd/mm/aa):
01/02/2011
Data conclusão (dd/mm/aa):
3.2 Lato Sensu:
Área
Instituição de Ensino
Data início (dd/mm/aa):

01/03/2013

Data conclusão (dd/mm/aa):

4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item
( ) Servidor público ativo federal
( ) Servidor público ativo estadual
( ) Servidor público ativo municipal
( ) Servidor público inativo. Especificar:
Exoneração
Aposentadoria
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
( ) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO, OEI,
Unicef, etc.) Especificar:
( ) Vigente
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Encerrado
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Funcionário de empresa estatal
(X) Sem vínculo empregatício
( ) Outros. Especificar:

(

) Funcionário de empresa privada
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CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório
5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Específicas relacionadas com o edital:
Empregador 1:
SESCOOP – Organização das Cooperativas do Brasil
Início
01/06/2006
Saída
01/03/2007
Tempo (nº de
10 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Estagiário na área de Desenvolvimento e Gestão
Descrição das
Redação de materiais sobre cooperativismo e responsabilidade social; Construção
atividades gerais
de bases de dados para pesquisa sobre ações de cooperativas em âmbito nacional.
desempenhadas:
Empregador 2:
Programa de Educação, Cultura e Saúde – Fundação Oswaldo Cruz
Início
01/02/2011
Saída
01/03/2013
Tempo (nº de
2 anos e 1 mês
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
:
Cargo/ função:
Assistente de Pesquisa
Descrição das
Desenvolvimento, realização e monitoramento de pesquisas e projetos nas áreas de
atividades gerais
Saúde, Cultura e Educação; Criação e sistematização de bancos de dados
desempenhadas:
quantitativos e qualitativos para análise e redação de relatórios nas áreas citadas;
Criação de indicadores de avaliação dos prêmios Saúde e Cultura em editais
oferecidos pelo Ministério da Cultura em parceria com o Ministério da Saúde;
Monitoramento de políticas públicas nas áreas de Educação, Cultura e Saúde;
Ações internas e externas relacionadas aos temas e voltadas para públicos de
movimentos sociais, pontos de cultura e adolescentes em escolas públicas do
Distrito Federal
Empregador 3:
Programa de Educação, Cultura e Saúde – Fundação Oswaldo Cruz
Início
02/03/2013
Saída
31/08/2015
Tempo (nº de
2 anos e 5
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa)
anos e meses):
meses
:
Cargo/ função:
Analista de Pesquisa
Descrição das
Desenvolvimento, realização e monitoramento de pesquisas e projetos nas áreas de
atividades gerais
Saúde, Cultura e Educação; Criação e sistematização de bancos de dados
desempenhadas:
quantitativos e qualitativos para análise e redação de relatórios nas áreas citadas;
Criação de indicadores de avaliação dos prêmios Saúde e Cultura em editais
oferecidos pelo Ministério da Cultura em parceria com o Ministério da Saúde;
Monitoramento de políticas públicas nas áreas de Educação, Cultura e Saúde;
Ações internas e externas relacionadas aos temas e voltadas para públicos de
movimentos sociais, pontos de cultura e adolescentes em escolas públicas do
Distrito Federal
Empregador 4:

Secretaria de Estado da Mulher, Inclusão, Assistência Social, do Trabalho e dos
Direitos Humanos – Governo do Estado de Aracaju, Sergipe
Início
25/06/2015
Saída
31/08/2015
Tempo (nº de
2 meses
anos e meses):
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
:
:
Cargo/ função:
Consultor temporário para UNESCO
Descrição das
Redação de projeto de pesquisa sobre ações governamentais e não-governamentais
atividades gerais
voltadas para pessoas com deficiência; Pesquisa de campo realizada em 29
desempenhadas:
municípios do estado de Sergipe; Organização dos dados obtidos durante a
segunda etapa; Elaboração de relatórios parciais e final sobre situação de ações
/tmp/document5400571882561357678.doc
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governamentais e não governamentais voltadas para pessoas com deficiência
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CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório

6. PUBLICAÇÕES
Cite alguma publicação que tenha escrito (não anexar)
Retratos da Interface Cultura e Saúde no Brasil: Experiências Premiadas e Selecionadas nos Prêmios
Cultura e Saúde Editais 2008 e 2010 Volume 1 disponível em
http://www.redesaudecultura.fiocruz.br/wordpress/wp-content/uploads/2014/07/retratosdainterface.pdf
Retratos da Interface Cultura e Saúde no Brasil: Experiências Premiadas e Selecionadas nos Prêmios
Cultura e Saúde Editais 2008 e 2010 Volume 2
ISBN 918-85-60618-32-3
Guia de Referência: Proponentes Premiados e Selecionados no Prêmio Saúde e Cultura Editais 2008 e
2010
ISBN 978-85-60618-25-5
Relatório Projeto SOMA DF – Etapas Planaltina (2013) Recanto das Emas (2014) e São Sebastião (2014)
ISBN 978-85-60618-28-6
Encontro Nacional da Rede Saúde e Cultura 2012
ISBN 978-85-60618-23-1
Encontro Distrital da Rede Saúde e Cultura 2013
ISBN 978-85-60618-22-4
Encontro da Rede Saúde e Cultura no Fórum Social Temático 2012
ISBN 918-85-60618-29-3

7. OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos
nas áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.
Considero que meu trabalho na Fundação Oswaldo Cruz e minha consultoria para a Unesco foram dois
momentos de grande relevância profissional. O primeiro por me possibilitar trabalhar diretamente com uma
política pública de premiação nas áreas de Saúde e Cultura em parceria com os ministérios que tratam
destas pastas. Colaborei diretamente para o desenvolvimento da pesquisa que resultou nos volumes 1 e 2
dos relatórios, além de outras publicações relacionadas. Já o trabalho como consultor me levou a outro
estado, em um período de viagens e trabalho de pesquisa empírica intenso. Tive a oportunidade de
conhecer boa parte do estado de Sergipe e conhecer políticas públicas voltadas para pessoas com
deficiência. Ao longo da minha ainda curta carreira tive oportunidades de trabalho com pesquisa, coleta e
análise de dados, algo para o qual fui moldado durante minha graduação na Universidade de Brasília –
bacharelado em sociologia e antropologia e mestrado em sociologia. Durante este período todo também
aprendi a utilizar softwares de pesquisa quantitativa, como Stata e SPSS, e qualitativa, com ênfase no
NVivo.
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1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:
Danielle Santos do Nascimento Seddon
Endereço:
CEP
Cidade/ Estado
Telefone residencial:
Telefone celular:
E-mail:
Nº Registro Profissional –
se solicitado
1.1 DADOS DA SELEÇÃO
Edital para o qual se candidata:

CPF:

Data de nascimento: 17/ 02 /1989
UF:

PROJETO 914BRZ1148 EDITAL Nº 02/2017

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso:
Ciências Econômicas
Tipo de Formação:
( ) Tecnólogo
( x ) Graduação
( ) Outros
Instituição de Ensino:
Universidade Federal do Espírito Santo
Data início (dd/mm/aa):
01/03/2006
Data conclusão (dd/mm/aa):
26/08/2010
3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu:
Tipo
( x ) Mestrado
( ) Doutorado
Área
Economia
Instituição de Ensino
Universidade Federal do Espírito Santo
Data início (dd/mm/aa):
01/03/2012
Data conclusão (dd/mm/aa):
3.2 Lato Sensu:
Área
Instituição de Ensino
Data início (dd/mm/aa):

05/06/2014

Data conclusão (dd/mm/aa):

4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item
( ) Servidor público ativo federal
( ) Servidor público ativo estadual
( ) Servidor público ativo municipal
( ) Servidor público inativo. Especificar:
Exoneração
Aposentadoria
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
( ) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO, OEI,
Unicef, etc.) Especificar:
( ) Vigente
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Encerrado
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Funcionário de empresa estatal
( ) Funcionário de empresa privada
( ) Sem vínculo empregatício
( x ) Outros. Especificar: Sócia de empresa privada (Oportunidades Estudos Sociais ltda ME)
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5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Específicas relacionadas com o edital:
Empregador 1:
Instituto Jones dos Santos Neves – IJSN/ES
Início
02/2009
Saída
08/2010
Tempo (nº de
18 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Assessor II da Coordenação de Estudos Econômicos
Descrição das
Programação de algoritmos em software estatístico SAS e Stata, tabulação e coleta
atividades gerais
de dados de bancos de dados com perfil socioeconômico (EduData, DataSUS,
desempenhadas:
PNAD, Censo Escolar, Cadastro Único)
Empregador 2:
Início
(dd/mm/aa)
:
Cargo/ função:

Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade (IETS)
12/2010
Saída
03/2011
Tempo (nº de
3 meses
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
Pesquisadora Consultora do projeto Desenho e Avaliação dos Programas da
Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro
(Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro –
SEASDH/RJ)
Descrição das
Documentação metodológica, construção de tabelas e gráficos sobre o nível, a
atividades gerais
evolução e as especificidades da pobreza em grupos demográficos vulneráveis do
desempenhadas:
Rio de Janeiro e criação de documento com metodologia de cálculo dos indicadores
de pobreza e distribuição de renda e descrição dos programas em SAS utilizados

Empregador 3:
Início
(dd/mm/aa)
:
Cargo/ função:

Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade (IETS)
09/2009
Saída
05/2011
Tempo (nº de
7 meses
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
Pesquisadora Consultora do projeto Diagnóstico Educacional do Espírito Santo
(Instituto Jones dos Santos Neves – IJSN/ES)
Descrição das
As datas de entrada e saída marcam início e fim de projeto, mas as atividades não
atividades gerais
foram contínuas em todo período, por esse motivo, o tempo em meses é inferior ao
desempenhadas:
intervalo do projeto.
Estruturação de bases de dados cadastrais, processamento de dados em softwares
estatísticos SAS e Stata e suporte para a pesquisa de campo de Avaliação do
Impacto da Educação Técnica. Documentação da etapa de levantamento de dados e
concepção do questionário para a pesquisa de campo e apoio na construção de
compêndio estatístico da etapa de Avaliação Geral da Pesquisa

Empregador 4:
Início
(dd/mm/aa)
:
Cargo/ função:

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)
10/2011
Tempo (nº de
4 meses
06/2011
Saída
anos e meses):
(dd/mm/aa)
:
Consultora especialista no projeto Avaliação do Programa de Expansão da
Educação Profissional (Ministério da Educação - MEC)
Descrição das
Consultora especialista para estudo analítico das informações dos Censos
atividades gerais
Escolares, edições 2001 a 2009, do Censo Especial da Educação Profissional,
desempenhadas:
edição de 1999, e do suplemento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(PNAD), edição 2007, em relação à qualificação profissional, de forma a subsidiar o
processo de avaliação do Programa de Expansão da Educação Profissional
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(PROEP). As atividades envolveram: elaboração de documento técnico contendo
estudo analítico das informações relativas aos Censos Escolares e elaboração de
documento técnico contendo estudo analítico das informações relativas ao
suplemento sobre qualificação da PNAD
Empregador 5:
Início
(dd/mm/aa)
:
Cargo/ função:

Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade (IETS)
04/2012
Saída
03/2013
Tempo (nº de
11 meses
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
Pesquisadora consultora no projeto Rio em Dados (Instituto Municipal de Urbanismo
Pereira Passos - IPP/RJ)
Descrição das
Pesquisador e coordenador do laboratório estatístico de produção de dados do
atividades gerais
projeto Rio em Dados para o Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP)
desempenhadas:
da Cidade do Rio de Janeiro. Programação em SAS dos algoritmos dos indicadores
socioeconômicos do Censo Demográfico de 2010 e 1980, documentação de
algoritmos e construção de compêndio estatístico com principais resultados
Empregador 6:
DVF Consultoria e Educação Empresarial
Início
05/2013
Saída
08/2013
Tempo (nº de
3 meses
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
:
Cargo/ função:
Consultora
Descrição das
Produção de indicadores educacionais e relatório analítico para suporte do
atividades gerais
planejamento estratégico de 2030 do Governo do Estado do Espírito Santo.
desempenhadas:
Publicações no site: www.es2030.com.br
Empregador 7:
Início
(dd/mm/aa)
:
Cargo/ função:

Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade (IETS)
04/2013
Saída
12/2013
Tempo (nº de
8 meses
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
Pesquisadora Consultora no projeto Programa de Apoio na Geração e Organização
de Informação (Instituto Jones dos Santos Neves – IJSN/ES)
Descrição das
Construção de indicadores educacionais para a população adulta, infantil e especial,
atividades gerais
residentes em área rural, indígenas e quilombolas com as Pesquisas Nacionais por
desempenhadas:
Amostra de Domicílios (PNADs) de 2001 a 2011 com treinamento da equipe de
técnicos do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) para construção de indicadores
em Stata.
Empregador 8:
Início
(dd/mm/aa)
:
Cargo/ função:

Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade (IETS)
05/2014
Saída
06/2014
Tempo (nº de
1 mês
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
Pesquisadora Consultora no projeto Desenvolvimento Integrado e Sustentável do
Conjunto Habitacional Mais Valdariosa e Entorno (Caixa Econômica Federal do Rio
de Janeiro – CAIXA/RJ)
Descrição das
Assessoria e coordenação do processamento de dados da pesquisa de campo
atividades gerais
Conjunto e Entorno, com construção de indicadores socioeconômicos em Stata.
desempenhadas:
Empregador 9:
Início
(dd/mm/aa)

Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade (IETS)
04/2014
Saída
06/2014
Tempo (nº de
(dd/mm/aa)
anos e meses):

2 meses
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:
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:
Empregador 10:
Início
(dd/mm/aa)
:
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

:
Pesquisadora Consultora no projeto Censo da População de Rua (Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social do Rio de Janeiro – SMDS/RJ)
Recepção e padronização de bases do Censo da População de Rua da cidade do
Rio de Janeiro, construção de relatório de crítica, programação de indicadores em
Stata para relatório da pesquisa, construção de compêndio estatístico com os
principais resultados do trabalho de campo
Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade (IETS)
04/2014
Saída
06/2014
Tempo (nº de
2 meses
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
Pesquisadora Consultora no projeto Monitoramento das Escolas Nave (Oi)
Produção dos indicadores educacionais do Oi Nave para as escolas dos estados de
Pernambuco e Rio de Janeiro participantes do projeto com base no Censo Escolar.
Programação em Stata e construção de compêndio estatístico em excel de
indicadores educacionais com base nos microdados do Censo Escolar

Empregador 11:
Início
(dd/mm/aa)
:
Cargo/ função:

Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade (IETS)
04/2014
Saída
06/2014
Tempo (nº de
2 meses
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
Pesquisadora Consultora no projeto Observatório de Micro e Pequenas Empresas
do Estado do RJ (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas SEBRAE/RJ)
Descrição das
Apoio na elaboração de um conjunto de informações sobre as micro e pequenas
atividades gerais
empresas do estado do Rio de Janeiro, municípios do estado do Rio de Janeiro,
desempenhadas:
regiões administrativas, bairros e média do estado. Apoio na produção dos
indicadores de pobreza dos municípios de atuação do Sebrae com base do Censo
Demográfico e de indicadores de mercado de trabalho com base na Relação Anual
de Informações Sociais (RAIS)
Empregador 12:
Início
(dd/mm/aa)
:
Cargo/ função:

Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade (IETS)
04/2014
Saída
06/2014
Tempo (nº de
2 meses
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
Pesquisadora Consultora no projeto Monitoramento do Ginásio Experimental de
Novas Tecnologias Educacionais (Secretaria Municipal de Educação do Rio de
Janeiro - SME/RJ)
Descrição das
Produção dos indicadores dos alunos participantes do projeto Ginásio Experimental
atividades gerais
de Novas Tecnologias Educacionais (GENTE) e dos alunos do grupo de controle do
desempenhadas:
acompanhamento do projeto. Programação em Stata e documentação de
indicadores das escolas participantes do projeto utilizando a base de dados
administrativa do Sistema de Controle Acadêmico (SCA)
Empregador 13:
Início
(dd/mm/aa)
:
Cargo/ função:

Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade (IETS)
04/2014
Saída
06/2014
Tempo (nº de
2 meses
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
Pesquisadora Consultora no projeto Aprendiz Legal (Centro de Integração Empresa
Escola – CIEE/RJ)
Descrição das
Processamento em Stata de bases administrativas dos estados acompanhados pelo
atividades gerais
projeto Aprendiz Legal. Recepção de bases com construção de relatório de crítica e
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desempenhadas:

construção de um mapa das variáveis padronizadas das diferentes bases de dados

Empregador 14:
Início
(dd/mm/aa)
:
Cargo/ função:

Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade (IETS)
07/2014
Saída
12/2014
Tempo (nº de
5 meses
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
Pesquisadora Consultora no projeto Assessoria Técnica do Sistema de Informações
(Instituto Unibanco)
Descrição das
Apoio na assessoria técnica ao Instituto Unibanco para a construção do Dataware
atividades gerais
House (DW) contendo bases de dados socioeconômicos da Pesquisa Nacional por
desempenhadas:
Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE), dados educacionais do Censo Escolar (INEP),
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB/INEP), Prova Brasil (INEP) e
dados socioeconômicos e de proficiência dos alunos do ensino médio da rede
estadual de ensino dos estados de atuação do Instituto (Ceará, Mato Grosso do Sul,
Pará, Goiás e Piauí). Construção de bancos de dados com base nos microdados
das pesquisas, programação de indicadores em Stata, construção e revisão de
dicionários e documentação das bases de dados, assessoria técnica e suporte para
a manipulação de bases de dados no DW
Empregador 15:
Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA/ONU)
Início
02/2015
Saída
02/2016
Tempo (nº de
12 meses
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
:
Cargo/ função:
Consultora
Descrição das
Consultora para o desenvolvimento um sistema de monitoramento de indicadores
atividades gerais
nacionais relacionados aos objetivos e ações do Programa de Ação da Conferência
desempenhadas:
Internacional de População e Desenvolvimento (CIPD). Essa consultoria tem como
finalidade subsidiar a Comissão Nacional de População e Desenvolvimento (CNPD)
na escolha e definição de indicadores e estabelecimento de um sistema do
Programa de Ação da CIPD para além de 2014, com conexões com os indicadores
estabelecidos para o Consenso de Montevidéu e Agenda 2030 de Desenvolvimento.
Empregador 16:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:

Instituto Ayrton Senna (IAS)
06/2015
Saída
12/2015
Tempo (nº de
6 meses
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Consultora da OPE Sociais no projeto Projeções municipais de metas do Plano
Nacional de Educação
Descrição das
Contrato entre Instituto Ayrton Senna (IAS) e Oportunidades Estudos Sociais Ltda
atividades gerais
para construção de um sistema de projeções das metas 2, 5 e 7 do Plano Nacional
desempenhadas:
de Educação (PNE) para os 187 municípios de atuação do IAS, com foco no
primeiro ciclo do Ensino Fundamental.
Empregador 17:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:

Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade (IETS)
06/2016
Saída
07/2016
Tempo (nº de
1 mês
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Pesquisadora Consultora no projeto Diagnósticos, subsídios e ações participativas
para o fortalecimento da política Nacional de Juventude
Descrição das
Com base nos microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
atividades gerais
(PNAD) de 1992 a 2014: Estimar a população de jovens segundo faixa etária, cor e
desempenhadas:
nível de escolaridade, para a década de 2004 a 2014, estimar a probabilidade de
conclusão do Ensino Fundamental e calcular a estimativa da escolaridade média da
população em anos de estudo e segundo características pessoais, de rendimento e
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de residência.
Empregador 18:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:

Instituto Unibanco
03/2015
Saída
11/2015
Tempo (nº de
8 meses
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Consultora da OPE Sociais no projeto Oficina de Análise de Dados para
Profissionais da Secretaria de Educação
Descrição das
Contrato entre Instituto Unibanco e Oportunidades Pesquisa e Estudos Sociais Ltda
atividades gerais
com o objetivo de promover a cultura de análise de dados entre os profissionais
desempenhadas:
das Secretarias de Educação onde a 3ª Geração do Projeto Jovem de Futuro é
desenvolvido (Piauí, Pará e Espírito Santo). Os produtos desenvolvidos foram:
criação de um protocolo de análise de dados, desenho e execução da oficina para
os profissionais dos três estados.

Empregador 19:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:

Instituto Unibanco
03/2016
Saída
11/2016
Tempo (nº de
8 meses
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Consultora da OPE Sociais no projeto e Assessoria técnica para Oficina de
Formação
Descrição das
Criar protocolos de trabalho, em parceria com outros pesquisadores, para as
atividades gerais
Secretarias de Educação e suas Regionais de Ensino onde a 3ª Geração do
desempenhadas:
Projeto Jovem de Futuro é desenvolvido (Piauí, Pará, Espírito Santo e Goiás). Os
protocolos consistem na estrutura de trabalho que o sistema educacional deve
implantar para execução do Circuito de Gestão voltado para melhoria do
desempenho dos alunos e redução da desigualdade entre as escolas. Cada
protocolo é seguido de uma Oficina formativa para os técnicos das Secretarias e
Regionais, para a definição e acompanhamento de metas e planejamento.

6. PUBLICAÇÕES
Cite alguma publicação que tenha escrito (não anexar)
NASCIMENTO, Danielle. (2012) Teoria Microeconômica de Becker e Fecundidade no Brasil. Revista
Geografares. DOI: 10.7147/GEO00.0000. Disponível em: http://www.periodicos.ufes.br/geografares
/article/view/3729/3362
NASCIMENTO, Danielle. SAMPAIO, Ana Paula. FRANCO, Samuel. ROSALÉM, Andrezza. (2013) Oficina
Temática de Educação: Educação para Todos com Qualidade e Igualdade. Planejamento Estratégico ES
2030. Governo do Estado do Espírito Santo. Disponível em: http://www.es2030.com.br/ oficiais.html
FRANCO, Samuel. NASCIMENTO, Danielle. ROSALÉM, Andrezza. (2011) Classe Média em Números. A
Média faz a Diferença: Origens e Desafios da Nova Classe Média Brasileira. Secretaria de Assuntos
Estratégicos (SAE). Brasília, 2011. Disponível em: http://sae.gov.br/novaclassemedia/numeros/
FRANCO, Samuel. NASCIMENTO, Danielle. ROSALÉM, Andrezza. (2011) Primeira Infância em Números.
Políticas Públicas para Primeira Infância. Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE). Brasília, 2011.
Disponível em: http://www.sae.gov.br/primeirainfancia/#
FRANCO, Samuel. NASCIMENTO, Danielle. ROSALÉM, Andrezza. (2012) Observatório da População
Negra em Números. Observatório da População Negra. Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE).
Brasília, 2012. Disponível em: http://www.sae.gov.br/site/?p=10110
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FRANCO, Samuel. NASCIMENTO, Danielle. ROSALÉM, Andrezza. (2010) Resultado dos 3 Anos de
Projeto em Minas Gerais e Rio Grande do Sul. In: Relatório de Atividades 2010. Instituto Unibanco.
Disponível em: http://www.institutounibanco.org.br/wpcontent/uploads/2013/09/rel_atividades _IU_2010.pdf
IETS, Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade. (2016) Trabalho no Rio de Janeiro – trabalho em
transição. V.1. Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego (SMTE-RJ). Equipe Técnica: GOUVÊA, Livia.
NASCIMENTO, Danielle. FRANCO, Samuel. MIRANDA, Kelly. AMARAL, Tatiana.
IETS, Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade. (2016) Trabalho no Rio de Janeiro – Análise de
Mercado de Trabalho. V.2. Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego (SMTE-RJ). Equipe Técnica:
GOUVÊA, Livia. NASCIMENTO, Danielle. FRANCO, Samuel. MIRANDA, Kelly. AMARAL, Tatiana.
IETS, Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade. (2016) Trabalho no Rio de Janeiro – trabalho em
transição. V. 3. Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego (SMTE-RJ). Equipe Técnica: GOUVÊA, Livia.
NASCIMENTO, Danielle. FRANCO, Samuel. MIRANDA, Kelly. AMARAL, Tatiana.
IETS, Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade. (2016) Trabalho no Rio de Janeiro – Análise de
Mercado de Trabalho. V.4. Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego (SMTE-RJ). Equipe Técnica:
GOUVÊA, Livia. NASCIMENTO, Danielle. FRANCO, Samuel. MIRANDA, Kelly. AMARAL, Tatiana.

7. OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos
nas áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.
Avaliação do Programa de Expansão da Educação Profissional - PNUD: O Programa de Expansão da
Educação Profissional (PROEP) foi elaborado com base em onze objetivos que envolviam desde o
fortalecimento das instituições de educação profissional até a reestruturação curricular dos cursos. Para
aprimorar o processo de implantação, funcionamento e desenho de programas de ensino profissional, bem
como garantir a continuidade de ações em programas similares, um dos objetivos do projeto previu a
necessidade de avaliação da execução do programa. O projeto de avaliação de impacto contou com mais
quatro especialistas selecionados. A forma de avaliação foi ex post e nosso papel na avaliação era
sistematizar informações sobre a educação profissional com base no Censo Especial de Educação
Profissional de 1999 e os Censos Escolares de 2001 a 2009, ambos realizados pelo Instituto de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).
Projeções municipais de metas do Plano Nacional de Educação - Instituto Ayrton Senna: O Instituto
Ayrton Senna (IAS) desenvolve projetos para melhoria do desempenho educacional e aprendizagem de
crianças do Ensino Fundamental. Como o acompanhamento de metas do Plano Nacional de Educação
(PNE) é um dos desafios dos estados, desenvolvemos um painel de acompanhamento para as metas 2, 5
e 7 do PNE. Este painel é um sistema em excel que mostra para o município o histórico de seus
indicadores e quatro projeções para os próximos anos: (i) o que acontecerá se o município permanecer em
sua trajetória histórica; (ii) se o município caminhar como os 30 melhores do país; (iii) o município eliminar o
problema; e (iv) se o estado deste município atingir a meta com redução da desigualdade entre seus
municípios. A metodologia visa mostrar para o município cenários alternativos para se atingir uma meta,
para que cada um possa traçar ações com base na sua realidade e na trajetória escolhida.
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1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:
Debora Cristina Jeffrey
Endereço:
Cidade/ Estado
Telefone celular:
E-mail:
Nº Registro Profissional –
se solicitado
1.1 DADOS DA SELEÇÃO
Edital para o qual se candidata:

CPF:
CEP
Telefone residencial:
Data de nascimento: 15 /06/1977
UF:

Edital 2/2017 - Projeto 914BRZ1148

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso:
Pedagogia
Tipo de Formação:
( ) Tecnólogo
( X ) Graduação
( ) Outros
Instituição de Ensino:
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP
Data início (dd/mm/aa):
01/02/1995
Data conclusão (dd/mm/aa):
01/07/1999
3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu:
Tipo
( x ) Mestrado
( x ) Doutorado
Área
Política Educacional
Instituição de Ensino
Universidade Estadual de Campinas – Mestrado; Universidade de São Paulo
(Doutorado)
Data início (dd/mm/aa):
01/02/2000 (Mestrado) Data conclusão (dd/mm/aa): 19/09/2001 (Mestrado)
01/02/2002
24/03/2006
(Doutorado)
(Doutorado)
3.2 Lato Sensu:
Área
Gestão Educacional
Instituição de Ensino
Universidade Metodista de Piracicaba
Data início (dd/mm/aa):
01/08/2001
Data conclusão (dd/mm/aa):

01/08/2002

4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item
( ) Servidor público ativo federal
( X) Servidor público ativo estadual
( ) Servidor público ativo municipal
( ) Servidor público inativo. Especificar:
Exoneração
Aposentadoria
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
( ) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO, OEI,
Unicef, etc.) Especificar:
( ) Vigente
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Encerrado
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
(
(
(

) Funcionário de empresa estatal
) Sem vínculo empregatício
) Outros. Especificar:

(

) Funcionário de empresa privada
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5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Específicas relacionadas com o edital:
Empregador 1:
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Início
01/10/2009
Saída
Tempo (nº de
7anos e 5
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
meses
Cargo/ função:
Professora- Livre Docente (M-S5.1)
Descrição das
-Professora Livre-Docente em Cursos de Graduação em Pedagogia e Licenciatura,
atividades gerais
ministrando as disciplinas: Política Educacional Brasileira e Organização do
desempenhadas:
Trabalho Pedagógico e Gestão Educacional; em Cursos de Pós-Graduação Scrito
Sensu: Mestrado e Doutorado na Linha Políticas Públicas, Estado e Educação. No
Curso de Pós-Graduação em Educação da Unicamp, ministro as disciplinas:
Políticas Públicas de Educação Básica e Política Educacional: pressupostos

teórico‐metodológicos;
-Coordenadora do Grupo de Pesquisas e Estudos em Política e Avaliação
Educacional – GEPALE;
- Coordenação e pesquisadora do Projeto intitulado: Projeto de Cooperação
Acadêmica – As experiências de Educação Integral na Amazônia: rede de

pesquisa e formação acadêmica ( entre a UNICAMP- UNIR- UFOPA) –
financiamento CAPES – período 11/2014 a 11/2018;
- Orientadora de teses de doutorado e dissertações de mestrado no
Programa de Pós-Graduação em Educação – linha: Políticas Públicas,
Estado e Educação, bem como de projetos de Iniciação Científica.
Empregador 2:
Universidade Estadual Paulista (UNESP)
Início
01/03/2005
Saída
01/10/2009
Tempo (nº de
4 anos e 6
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
meses
:
:
Cargo/ função:
Professor Doutor I (MS3.1)
Descrição das
- Professora Doutora, ministrei disciplinas no Curso de Licenciatura em Pedagogia e
atividades gerais
demais licenciaturas: política educacional brasileira, teoria e prática de ensino e
desempenhadas:
estágio supervisionado nos anos iniciais do ensino fundamental;
- Coordenação do Programa Núcleo de Ensino, desenvolvido pela Pró-reitora de
Graduação da UNESP
- Desenvolvimento de pesquisas na área de política educacional e avaliação da
aprendizagem.
- Vice Coordenação do Curso de Licenciatura em Pedagogia (05/2009 a 08/2009)
-Orientação de projetos de Iniciação Científica, com financiamento da FAPESP e
Pró-reitoria de Extensão
Empregador 3:
Centro Universitário de Rio Preto (UNIR)
01/02/2005
Saída
01/08/2007
Tempo (nº de
2 anos e 6
Início
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
meses
:
:
Cargo/ função:
Professora de Educação Superior
Descrição das
- Professora do Curso de Graduação em Pedagogia. Ministrei as disciplinas: História
atividades gerais
da Educação, Filosofia da Educação, Introdução à Pedagogia, Metodologia
desempenhadas:
Científica, Metodologia da Pesquisa Educacional, Políticas Educacionais, Prática
Educativa, Princípios e Métodos da Gestão Educacional; Curso de Especialização
em Didática do Ensino Superior: Metodologia da Pesquisa Científica;
- Coordenação do Curso de Especialização Didática do Ensino Superior;
- Orientação de Projetos de Iniciação Científica e Trabalho de Conclusão de Curso
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Empregador 4:
Universidade Estadual de Goiás - UEG
Início
01/03/2004
Saída
30/01/2005
Tempo (nº de
9 meses
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
:
Cargo/ função:
Professora Mestre I
Descrição das
- Professora nos Cursos de Licenciatura, ministrando as seguintes disciplinas:
atividades gerais
educação brasileira, tópicos de sociologia, sociologia da educação, filosofia da
desempenhadas:
educação, metodologia do trabalho científica, prática pedagógica; Curso Sequencial
de Gestão Pública: Políticas Públicas e Estágio Supervisionado;
- Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso
Empregador 5:
Universidade Paulista
Início
01/08/2003
Saída
01/02/2004
Tempo (nº de
5 meses
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
:
Cargo/ função:
Descrição das
Ministrei disciplinas para o Curso de Licenciatura em Pedagogia: Pedagogia
atividades gerais
Integrada , Sociologia da Educação , Sociologia Geral , Estágio Supervisionado Hab.
desempenhadas:
Administração Escolar , Princípios e Métodos da Administração Escolar
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Empregador 6:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Saída
(dd/mm/aa):

Tempo (nº de
anos e meses):

6. PUBLICAÇÕES
Cite alguma publicação que tenha escrito (não anexar)
Livros organizados
1. JEFFREY, D. C.; FONTANA, Silene; SANCHES GAMBOA, S. ; LAMAR, A. R.; PITET, S. F.; AGUILAR, L. E;
ROTHES, L.; LORENZATTI, M. C.; FARIA, E. M. S. ; LEITE, S. F.; ASSIS, A. E. S. Q; WASSEM, J.
Política e Avaliação Educacional: interfaces com a epistemologia. Curitiba : CRV, 2015, v.1. p.246.
2. JEFFREY, D. C.; LEITE, S. F.; FONTANA, Silene; VOLPE, G. M.; PINHEIRO, N. S.; FARIA, E. M. S. ; SOLIGO, A.
F.; PEDRINHO, Mara; CAMARGO, P. S. A. S.; ROSA, A. S.; MENDES, F. A. G.; DOMBOSCO, C.; NUNES, F.
A Educação de Jovens e Adultos: questões atuais. Curitiba, PR : Editora CRV, 2013, v.1. p.189.
3. JEFFREY, D. C.; AGUILAR, L. E; GENTILINI, J. A.; FREITAS, Dirce Nei Teixeira de; ADRIÃO, T.; COLARES, A.;
COLARES, M. L. I. S.
Balanço das políticas educacional brasileira (1999-2009): ações e programas. Campinas: Mercado de Letras, 2013
4. JEFFREY, D. C.; AGUILAR, L. E; GUIMARAES, C. M.; GARMS, G. M. Z.; LIMA, C. M.; OLIVEIRA, F. P. M.; VOLPE,
G. M.; RAMOS, G. P.; REAL, G. M.; LAPPLANE, A. L. F.; CAIADO, K. R.
Política educacional brasileira: análises e entraves. Campinas: Mercado de Letras, 2012, v.1. p.192.
Capítulos de livros publicados
1. JEFFREY, D. C.; D´ÁVILA, C. M.
A Educação de Jovens e Adultos na Perspectiva Política In: Pedagogia Social: a Educação de Jovens e Adultos para
além dos muros da escola - perspectiva da educação social.1 ed.São Paulo: Expressão e Arte, 2016, v.1, p. 1-304.
2. JEFFREY, D. C.; SOUSA, M. J. S.
Família e Escola uma interação necessária In: O Coordenador Pedagógico no Cotidiano da Gestão Escolar.1
ed.Curitiba : CRV, 2016, v.1, p. 1-321.
3. JEFFREY, D. C.
A avaliação da qualidade em Programas de Educação de Jovens e Adultos In: Formación de profesores, currículum,
sujetos y prácticas educativas.1 ed.Uniquillo, Argentina : Narvaja Editor, 2015, v.1, p. 1-288.
4. JEFFREY, D. C.; CAMARGO, P. S. A. S.
A política de educação de jovens e adultos na esfera municipal e a formação continuada de professores In: Educação
de Jovens e Adultos: sobre políticas e práticas.1 ed.São Paulo : Cultura Acadêmica, 2015, v.1, p. 1-82.
5. JEFFREY, D. C.; SILVA, J. F.
Descentralização da gestão educacional: orientações internacionais In: Política e Avaliação Educacional: interfaces
com a epistemologia.1 ed.Curitiba : CRV, 2015, v.1, p. 2-246.
6. MACEDO, C. G.; JEFFREY, D. C.
Educação Ambiental na escola de tempo integral do município de Santarém, PA In: Escola de Tempo Integral:
registros, análise e perspectivas em Santarém, PA.1 ed.Curitiba : CRV, 2015, p. 1-220.
7. AGUILAR, L. E; JEFFREY, D. C.
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Os mapas conceituais como uma perspectiva teórico-metodológica para a análise de política e avaliação educacional
na educação de jovens e adultos In: Política e Avaliação Educacional: interfaces com a epistemologia.1 ed.Curitiba :
CRV, 2015, v.1, p. 1-289.
Livros publicados
1. JEFFREY, D. C.
O regime de progressão continuada: o caso paulista (1998-2004). São Paulo : Editora da UNESP, 2011 p.258.
Artigos completos publicados em periódicos
1. JEFFREY, D. C.; ASSIS, A. E. S. Q; GRANDIN, L.
O Curso de Licenciatura em Pedagogia: uma análise das adequações normativas e curriculares. Revista Internacional
de Educação Superior. , v.2, p.291 - 230, 2016.
2. JEFFREY, D. C.; LEITE, Sandra Fernandes
QUALIDADE DE ENSINO NA MODALIDADE EJA SOB A ÓTICA DOS DOCENTES. Olh@res - Revista Eletrônica do
Departamento de Educação da UNIFESP. , v.4, p.8 - 26, 2016.
3. JEFFREY, D. C.
The Quality of Basic Education in 2000s: The Brazilian Case. International Journal of Humanities and Social Science. ,
v.4, p.23 - 28, 2014.

7. OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos
nas áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.
Destaco entre as realizações profissionais importantes/ com êxitos o desenvolvimento das seguintes
pesquisas:
1) As experiências pedagógicas das políticas de educação integral na Amazônia: rede de
pesquisa e formação – Em andamento- Financiamento: CAPES- Período: 11/2014 a 11/2018
Função: Coordenação e Pesquisadora
A pesquisa de caráter qualitativo propõe a realização de um levantamento das experiências
pedagógicas em educação integral na região Amazônica, tendo por base os Estados de Rondônia,
Pará e Amazonas, com o intuito de analisar, a partir deste, os impactos dessas
experiênciaseducativas no processo de consolidação da educação integral nestes Estados. Para
levantamento dos dados empíricos será utilizado um survey multifatorial e entrevista dirigida,
tabulados pelo processador Boto-I e que serão analisados com base no referencial teórico
metodológico daPedagogia Histórico-Crítica. Objetiva-se, mediante os resultados obtidos através do
estudo, que as Universidades parceiras contribuam com o desenvolvimento da educação e a
melhoria da qualidade de ensino na Região Amazônica, possibilitando o subsidio de ações no
campo das políticaspúblicas educacionais, de modo a minimizar as disparidades regionais.
2) Os mapas Conceituais e Temáticos de Educação de Jovens e Adultos na Ibero-América
Financiamento: CNPq- Período: 10/20013 a 10/2015
Função: Coordenação e Pesquisadora
O mapeamento conceitual é uma atividade que está vinculada aos chamados estados da arte, na
medida em que é possível estabelecer pontos de referência temporal dentro de prazos definidos
que podem inventariar a hegemonia teórica, discursiva e abordagens conceituais, as tendências de
pensamento de consenso de conflito que se aproximam e se distanciam, no que se refere à
educação de pessoas jovens e adultas. Diante deste fato, o estudo proposto tem o propósito de
mapear os temas emergentes da pesquisa (teses e dissertações) em Educação de Pessoas Jovens
e Adultos, produzidos em Ibero-América , entre os anos de 1997 e 2012, a fim de identificar as
abordagens conceituais e perspectivas teórico-analíticas presentes na produção acadêmica, indicar
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as tendências discursivas e do pensamento hegemônico sobre a Educação de Pessoas Jovens e
Adultas presente nas produções acadêmicas de países ibero-americanos no período destacado.
3) Diagnóstico da qualidade de ensino na Educação de Jovens e Adultos: um estudo de
caso.Concluída – Financiamento: CAPES – Período: 12/2010 a 12/2014.
Função: Coordenação e Pesquisadora
A pesquisa em Rede, financiada pela CAPES/ Observatório da Educação teve o propósito de
diagnosticar qualidade de ensino nos sistemas municipais e estaduais nas cidades de Campinas
(SP), Rio de Janeiro (RJ) e Juiz de Fora (MG) que oferecem a modalidade de Educação de Jovens
e Adultos.Integram a Rede a UNICAMP, UERJ e UFJF.
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1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:
Diana Teixeira Barbosa
Endereço:
Cidade/ Estado
Telefone celular:
E-mail:
Nº Registro Profissional –
se solicitado
1.1 DADOS DA SELEÇÃO
Edital para o qual se candidata:

CPF:
CEP
Telefone residencial:
Data de nascimento: 09/04/1977
UF:

EDITAL Nº 02/2017

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso:
Ciência Política
Tipo de Formação:
( ) Tecnólogo
(X) Graduação
( ) Outros
Instituição de Ensino:
Universidade de Brasília
Data início (dd/mm/aa):
01/03/1996
Data conclusão (dd/mm/aa):
20/07/2001
3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu:
Tipo
(X) Mestrado
( ) Doutorado
Área
Ciência Política
Instituição de Ensino
Universidade de Brasília
Data início (dd/mm/aa):
01/03/2002
Data conclusão (dd/mm/aa):
3.2 Lato Sensu:
Área
Instituição de Ensino
Data início (dd/mm/aa):

30/10/2006

Data conclusão (dd/mm/aa):

4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item
( ) Servidor público ativo federal
( ) Servidor público ativo estadual
( ) Servidor público ativo municipal
( ) Servidor público inativo. Especificar:
Exoneração
Aposentadoria
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
( ) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO, OEI,
Unicef, etc.) Especificar:
( ) Vigente
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Encerrado
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Funcionário de empresa estatal
(X) Sem vínculo empregatício
( ) Outros. Especificar:

(

) Funcionário de empresa privada
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5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Específicas relacionadas com o edital:
Empregador 1:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário – Departamento do Cadastro
Único/DECAU
Saída
Tempo (nº de
11
11/12/2015
11/11/2016
(dd/mm/aa):

anos e meses):

Consultora/pesquisadora
Desenvolvimento, implantação e monitoramento da metodologia de transferência de
boas práticas de gestão do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal para municípios com gestão crítica. Atividades desenvolvidas: Adaptação de
instrumentos de planejamento, monitoramento e avaliação de programas,
planejamento, monitoramento e avaliação de estratégias de gestão do Cadastro Único
replicadas em cinco municípios, realização de entrevistas com as equipes locais do
Cadastro Único e com atores externos, desenvolvimento de indicadores de
monitoramento e avaliação e produção de relatórios técnicos.

Empregador 2:
Ministério do Desenvolvimento Social – Departamento do Cadastro Único/DECAU
Início
Saída
Tempo (nº de
11
22 /01/2014
18/12/2014
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
:
Cargo/ função:
Consultora/pesquisadora
Descrição das
Estudo das gestões municipais do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
atividades gerais
Federal a partir de indicadores de monitoramento e da identificação de boas práticas
desempenhadas:
de gestão. Atividades desenvolvidas: Elaboração de instrumentos de pesquisa

qualitativa (entrevistas e grupos focais), realização de entrevistas e grupos focais em
10 municípios brasileiros, processamento e análise de dados quantitativos (Base
Nacional do Cadastro Único, utilizando software específico – SPSS), processamento e
análise de dados qualitativos e produção de relatórios técnicos acerca do Cadastro
Único para Programas Sociais do Governo Federal.
Empregador 3:
Ministério do Desenvolvimento Social – Departamento do Cadastro Único/DECAU
Início
Saída
Tempo (nº de
11
09 /08 /2012
05/07/2013
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
:
Cargo/ função:
Consultora/pesquisadora
Descrição das
Sistematização e análise dos indicadores de processos e de resultados do Cadastro
atividades gerais
Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) e proposição de
desempenhadas:
novos indicadores, visando o desenvolvimento de estratégias de qualificação e

melhoria da sua gestão. Atividades desenvolvidas: Processamento e análise de dados
quantitativos (Base Nacional do Cadastro Único - utilizando software específico –
SPSS), elaboração de indicadores e produção de relatórios técnicos acerca do
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.
Empregador 4:
Início
(dd/mm/aa)
:
Cargo/ função:

Organização das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero – ONU Mulheres
Saída
Tempo (nº de
9
21/06/2011
15/03/2012
(dd/mm/aa)
:

anos e meses):

Consultora/pesquisadora
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Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Empregador 5:

Produção de fichas de qualificação metodológicas dos indicadores da 4ª edição do
“Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça”, elaborado em conjunto pelo Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, ONU Mulheres, Secretaria de Políticas para
as Mulheres (SPM) e Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
(SEPPIR). Atividades desenvolvidas: Leitura de tabelas e dados estatísticos
provenientes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), análise de
indicadores e redação de fichas metodológicas, de acordo com os seguintes quesitos –
interpretação, usos, limitações, categorias sugeridas para análise e comentários.

Ministério do Desenvolvimento Social – Departamento de
Condicionalidades/DECON
Saída
Tempo (nº de
09/09/2011
23/12/2011

Início
(dd/mm/aa)
:
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

(dd/mm/aa)
:

4

anos e meses):

Consultora/pesquisadora
Estruturação de processos de gestão da informação no âmbito do Departamento de
Condicionalidades da Secretaria Nacional de Renda e Cidadania/Senarc. Atividades
desenvolvidas: Levantamento de demandas por informação, definição de indicadores,
definição de rotinas de gestão, produção e análise de dados, elaboração de relatórios
acerca de políticas sociais.

Empregador 6:
ANDI – Comunicação e Direitos e Secretaria de Políticas para as Mulheres/PR
Início
Saída
Tempo (nº de
19
01/10/2009
30/04/2011
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
:
Cargo/ função:
Consultora/pesquisadora
Descrição das
Coordenação da pesquisa Monitoramento da cobertura jornalística como estratégia
atividades gerais
para a promoção da equidade de gênero, realizada pela ANDI em pareceria com a
desempenhadas:
Secretaria de Políticas para as Mulheres/PR. Atividades desenvolvidas:

Gerenciamento do projeto, articulação institucional, gestão de pessoal, produção de
indicadores, processamento análise de dados quantitativos (Bases de dados próprias,
utilizando software específico – SPSS e Sphinx), elaboração e revisão de relatórios
analíticos.
Empregador 7:

Ministério da Educação – Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e
Diversidade/SECAD
Saída
Tempo (nº de
10
04/06/2010
04/04/2011

Início
(dd/mm/aa)
:
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

(dd/mm/aa)
:

anos e meses):

Consultora/pesquisadora
Avaliação da Rede de Educação para a Diversidade, programa de educação à distância
com foco em questões sobre diversidade social, promovido pelo Ministério da
Educação. Atividades desenvolvidas: Elaboração de instrumentos de pesquisa, análise
documental, coleta, processamento e análise de dados quantitativos e qualitativos
(utilizando software específico – SPSS), elaboração de textos e relatórios acerca de
políticas sociais.
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Empregador 8:
ANDI – Comunicação e Direitos
Início
Saída
Tempo (nº de
24
01/12/2007
01/12/2009
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
:
Cargo/ função:
Coordenadora do Núcleo de Monitoramento de Mídia e Estatística
Descrição das
Gerenciamento de projetos, coordenação e execução de pesquisas sobre a cobertura
atividades gerais
midiática de diversas temáticas, especialmente Direitos Humanos e Direitos da
desempenhadas:
Infância. Atividades desenvolvidas: Coordenação e gestão de pessoal, elaboração de

questionários, construção de indicadores, processamento e análise de dados
quantitativos (Bases de dados próprias, utilizando software específico – SPSS e
Sphinx) e elaboração de textos e relatórios técnicos.
Empregador 9:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – Secretaria de Avaliação
e Gestão da Informação/SAGI
Saída
Tempo (nº de
11
13/02/2006
29/12/2006
(dd/mm/aa):

anos e meses):

Consultora/pesquisadora
Acompanhamento de pesquisas e avaliações de programas sociais, especialmente do
Programa Bolsa Família, com enfoque em pobreza e vulnerabilidade social.
Atividades desenvolvidas: Elaboração de termos de referência para a contratação de
pesquisas e avaliações de programas, elaboração de instrumentos de pesquisa,
acompanhamento das pesquisas em andamento, elaboração de relatórios técnicos
sobre políticas sociais e sumários executivos de resultados de pesquisas e avaliações.

Empregador 10:
Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura – UNESCO
Início
Saída
Tempo (nº de
76
16/11/2000
31/12/2005
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Pesquisadora
Descrição das
Realização de pesquisa na área social sobre os temas diversos como juventudes e
atividades gerais
violência, questões de gênero, relações raciais e escola, além de avaliação de
desempenhadas:
programas sociais implementados pelo governo brasileiro. Atividades desenvolvidas:

Levantamento bibliográfico em profundidade sobre os temas de pesquisa da
UNESCO, elaboração de projetos, roteiros de entrevistas e questionários, aplicação
de surveys, realização de entrevistas e grupos focais, acompanhamento e
gerenciamento do trabalho de campo, processamento e análise de dados quantitativos
e qualitativos – com ênfase na análise de dados quantitativos – (Bases de dados
próprias e bancos oficiais como PNAD, utilizando software específico - SPSS),
elaboração de relatórios técnicos e redação de textos base para diversas publicações.
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6. PUBLICAÇÕES
Cite alguma publicação que tenha escrito (não anexar)

Abramovay, Miriam; Valverde, Danielle Oliveira; Barbosa, Diana Teixeira; Avancini, Maria Marta Picarelli;
Castro, Mary Garcia. Cotidiano das Escolas: entre violências. UNESCO/MEC, 2006.
Barbosa, Diana Teixeira; Alencar, Railsa. O Orçamento da Criança na Agenda da Mídia. ANDI/UNICEF,
2008. Mimeo.
Barbosa, Diana Teixeira. Mudanças Climáticas: Uma análise de 50 jornais do primeiro semestre de
2008. ANDI/Embaixada Britânica, 2009. Mimeo
Barbosa, Diana Teixeira. “Por una Perspectiva Ampliada: Un estudio exploratorio de la cobertura sobre
desarrollo en cinco periódicos brasileños” in Alfaro, Rosa Maria (coord.) ¿Desarrollo? Encuentros &
Desencuentros entre Medios & Ciudadania. Perú, Asociación de Comunicadores Sociales Calandria, 2009.
Barbosa, Diana Teixeira. “Uma análise da cobertura da imprensa sobre mulher e trabalho” in Vivarta, Veet
(coord.) Imprensa e Agenda de Direitos das Mulheres – Uma análise das tendências da cobertura
jornalística. Brasília, ANDI Instituto Patrícia Galvão e Secretaria de Políticas para as Mulheres, 2011.
Disponível
em:
http://www.andi.org.br/publicacao/imprensa-e-agenda-de-direitos-das-mulheres-uma-analise-das-tendenciasda-cobertura

7. OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos
nas áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.

As realizações profissionais alcançadas ao longo dos mais de 15 anos de trabalho dedicados à pesquisa e ao
monitoramento de políticas públicas são inúmeras. No intuito de destacar duas delas, chamo a atenção para:
1. A possibilidade de atuar junto a programas cuja execução depende de uma articulação interfederativa,
que combina o trabalho de instâncias federais, estaduais e municipais. A experiência adquirida nas
consultorias realizadas junto ao MDSA e o Ministério da Educação, especialmente no que se refere ao
Programa Bolsa Família e às suas condicionalidades, sedimentou o conhecimento acadêmico da
candidata sobre a implementação de políticas públicas.
2. A contribuição para a estudos de referência na área de educação e cultura realizados pela Unesco
Brasil, entre os quais citam-se:


Avaliação das Ações de Prevenção às DST/Aids e Uso Indevido de Drogas nas Escolas do Ensino
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Fundamental e Médio. UNESCO, 2001.
Cultivando Vida, Desarmando Violências: Experiências em Educação, Cultura, Lazer, Esporte e







Cidadania com Jovens em Situação de Pobreza. UNESCO, 2001.
Violências nas Escolas. UNESCO, 2002.
Drogas nas Escolas. UNESCO, 2002.
Ensino Médio: Múltiplas Vozes. UNESCO, 2003.
Juventudes e Sexualidade. UNESCO, 2004.
O Perfil dos Professores Brasileiros: O que Fazem, o que Pensam, o que Almejam... UNESCO,
2004.
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1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:
Diego Araujo Reis
Endereço:
Cidade/ Estado
Telefone celular:
E-mail:
Nº Registro Profissional –
se solicitado

1.1 DADOS DA SELEÇÃO
Edital para o qual se candidata:
Código do perfil pretendido:

CPF:
CEP
Telefone residencial:
Data de nascimento:
UF:

20/06/1986

EDITAL Nº 01/2017
Consultor Técnico

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso:
Ciências Econômicas
Tipo de Formação:
( ) Tecnólogo
( X ) Graduação
( ) Outros
Instituição de Ensino:
Universidade Federal de Sergipe
Data início (dd/mm/aa):
30/05/2006
Data conclusão (dd/mm/aa): 10/01/2010

3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu:
Tipo
( X ) Mestrado
( ) Doutorado
Área
Desenvolvimento Regional e Gestão de Empreendimentos Locais
Instituição de Ensino
Universidade Federal de Sergipe
Data início (dd/mm/aa):
05/03/2011
Data conclusão (dd/mm/aa):

3.2 Lato Sensu:
Área
Instituição de Ensino
Data início (dd/mm/aa):

23/04/2013

Data conclusão (dd/mm/aa):

4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item
( ) Servidor público ativo federal
( ) Servidor público ativo estadual
( ) Servidor público ativo municipal
( ) Servidor público inativo. Especificar:
Exoneração
Aposentadoria
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)

( ) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO, OEI,
Unicef, etc.) Especificar:
( ) Vigente
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( X ) Encerrado
Início (21/06/2015)
Término (01/12/2015)
(
(
(

) Funcionário de empresa estatal
) Sem vínculo empregatício
) Outros. Especificar:

(

) Funcionário de empresa privada
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5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Específicas relacionadas com o edital:

Empregador 1:
Membro voluntário do Observatório de Economia e Comunicação (OBSCOM)
Início
10/01/2010
Saída
10/06/2014
Tempo (nº de
4 anos e 5
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
meses
Cargo/ função:
Pesquisador
Descrição das
Pesquisador associado ao Grupo de Pesquisa Observatório de Economia e
atividades gerais
Comunicação (OBSCOM). O OBSCOM desenvolve estudos e pesquisas sobre a
desempenhadas:
dinâmica dos setores da comunicação e culturais como fenômenos econômicos, no
contexto do processo de mercantilização da cultura, inerente ao capitalismo, e que
se acentua com a digitalização geral da produção e distribuição de conteúdo. Um
dos enfoques do OBSCOM se refere as pesquisas sobre as Políticas de
Comunicação, o que inclui os estudos sobre a regulação e a regulamentação dos
setores de telecomunicações, radiodifusão, internet e cultura. No OBSCOM realizo
pesquisa voluntária, desde 2010, sobre as mudanças recentes no setor de
telecomunicações e o desafio da massificação da banda larga no Brasil, a partir de
instrumental estatístico. Uma série de artigos já foram publicados sobre essa
temática, contribuindo para a produção científica.
Empregador 2:

Programa de Educação Ambiental com Comunidades Costeiras
(PEAC/PETROBRAS/FAPESE/UFS)
Início
08/04/2010
Saída
07/04/2011
Tempo (nº de
1 Ano
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Técnico de Pesquisa
Descrição das
Trabalhei na qualidade de Técnico de Pesquisa no PEAC, programa que decorre
atividades gerais
das exigências de mitigação de impactos estabelecidas pela Legislação Ambiental
desempenhadas:
brasileira quanto ao licenciamento de atividades de extração de petróleo e gás
natural no mar, que é acompanhado pelo IBAMA, órgão licenciador do Estado
brasileiro. O PEAC é um projeto PETROBRAS articulado e gerido pela FAPESE e
da Universidade Federal de Sergipe (UFS).
Dentro do PEAC, especificamente no Projeto de pesquisa e desenvolvimento
social/UFS, participei na construção de um DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO E
AMBIENTAL de três municípios alagoanos (Coruripe, Piaçabuçu e Feliz Deserto)
que estão inseridos na área de influência dos empreendimentos marítimos da
Unidade de Negócio de Exploração e Produção de Sergipe e Alagoas (UN-SEAL) da
PETROBRAS. O objetivo do diagnóstico foi identificar e caracterizar os impactos de
tais atividades junto às comunidades costeiras dos três municípios, sobretudo ao
segmento de trabalhadores (as) que sobrevivem da pesca artesanal. Cabe salientar
que as atividades foram desenvolvidas por uma equipe (incluindo estudantes de
graduação sob minha supervisão) cujos conhecimentos e experiências foram
compartilhadas.
A atividade teve início em 01/04/2010 centrando os esforços na construção do
diagnóstico preliminar a partir da catalogação de dados secundários como forma de
caracterizar a realidade geral dos municípios quanto à sua história, organização
social e institucional, dinâmica populacionais, seu IDH, seus aspectos econômicos
(estrutura produtiva, PIB, Renda e Emprego) e sociais (Habitação, Saúde,
Educação, Assistência Social), sua Infraestrutura básica e os aspectos ambientais
(Gestão dos Recursos Ambientais, Caracterização da Atividade Pesqueira, Agenda
21 local, Plano Diretor e Conselho Municipal de Meio Ambiente).
Em seguida foi realizada a pesquisa in loco com vistas à aplicação de formulário de
entrevista junto aos gestores das pastas e entidades da sociedade civil relacionadas
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com a temática ambiental, bem como as associações e colônia de pescadores, para
uma caracterização da atividade pesqueira e identificação das comunidades
afetadas pelas atividades da UN-SEAL.
Por último, foram realizadas nas comunidades identificadas, oficinas com
pescadores e marisqueiras com vistas a identificar e caracterizar os problemas
ambientais e conflitos que estivessem direta ou indiretamente relacionados aos
impactos da cadeia produtiva da indústria de petróleo e gás natural (UN-SEAL), para
uma análise a ser feita pelo IBAMA/CGPEG quanto à possibilidade de incorporação
dos municípios, elaboração e implantação de um Programa de Educação Ambiental.
As oficinas contaram com a participação de 183 pescadores. Este movimento
concluiu-se em 31/03/2011 a partir do envio do relatório final para apreciação do
IBAMA/CGPEG.
Para realização operacional da pesquisa, fui também responsável pela aquisição de
bens e contratação de serviços individuais e corporativos, seguindo os processos de
criação de requisições de compra, cadastro de fornecedores, pedidos de
pagamento, documentação de apoio, entre outros. Fui responsável por instruir,
através de relatórios específicos, os coordenadores do projeto, bem como
implementar as exigências feitas pelo IBAMA, pela PETROBRAS e UFS.
Contribui nas atividades de planejamento e de monitoramento da equipe de trabalho
(operacional e reuniões técnicas, registrado em Atas), assim como subsidiei as
decisões dos coordenadores do projeto na aprovação dos processos de pesquisa e
planos de trabalho, garantindo a qualidade e cumprimento de prazos resultados do
projeto, em particular sobre a preparação de relatórios técnicos de pesquisa e
aplicação de recursos financeiros.
Desenvolvi junto a equipe de trabalho, treinamentos, reuniões técnicas e seminários
em cada etapa de implementação do projeto, incluindo a organização de viagens,
transporte urbano e acomodação dos coordenadores e colaboradores das
instituições ligadas ao projeto (PETROBRAS; IBAMA; UFS), bem como os atores
locais, pescadores, líderes de comunidades e gestores de associações,
cooperativas, entre outros.

Empregador 3:

Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI) – Federação das Indústrias de Sergipe
(FIES) – Instituto Euvaldo Loudi (IEL) – Serviço Nacional de Aprendizagem da
Indústria (SENAI)
15/03/2013
Saída
14/10/2013
Tempo (nº de
8 Meses
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Consultor de Inovação

Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Trabalhei na qualidade de Consultor de Inovação junto ao Projeto de Mobilização
Empresarial pela Inovação, iniciativa da Confederação Nacional da Indústria (CNI),
articulado em Sergipe pela FIES/IEL/SENAI, pelo SEBRAE e a Secretaria de Estado
do Desenvolvimento Econômico da Ciência e tecnológica (SEDETEC).
O objetivo fundamental da MEI é sensibilizar empresários para o desafio de construir
uma agenda positiva para a inovação nas Micro e Pequenas Indústrias e Empresas
do ramo da Tecnologia da Informação. Assim, o intuito é auxiliar os empresários que
participam da MEI a entender os conceitos básicos da Gestão da Inovação (GI) e
estimular a implantação de metodologias (Planos de Inovação) capazes de
promover a inovação como um processo sistemático e sistêmico nas empresas. A
consultoria também tinha como intuito garantir a qualidade e a organização do
trabalho, imprimindo maior agilidade na condução de processos técnicos,
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administrativos e operacionais relacionadas em cada etapa de execução do projeto.
Para tanto, foram aplicados um conjunto de questionários que visaram identificar o
Grau de Inovação na empresa, sobretudo verificar os principais gargalos (pontos
críticos). Uma vez caracterizados os pontos críticos, foram apontados as
oportunidades de melhorias, como por exemplo, utilização das principais
ferramentas da gestão da qualidade (PDCA, 5S, 5W2H, Formulário A3), ferramentas
de geração de ideias (Brainstorming, SCAMPER, MindMaps, Benchmarking), Plano
de Marketing, Matriz BCG, Análise de Processos, Melhoria de Layout Produtivo,
Estudo de Tempos e Movimentos, Levantamento das Necessidades de Trabalhador
(LNT), Análise Econômica e Financeira, Estudo de Viabilidade Econômica, entre
outros.
Empregador 4:
Universidade Federal de Sergipe
Início
08/09/2013
Saída
07/09/2015
Tempo (nº de
2 anos
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Professor de Economia
Descrição das
Professor substituto do Departamento de Economia da Universidade Federal de
atividades gerais
Sergipe. Leciono desde outubro de 2013 as seguintes disciplinas:
desempenhadas:
Fundamentos de Economia - Definição de Economia; Problema Econômico
Fundamental; A Curva de Possibilidades de Produção; Os Fatores de Produção;
Sistema Econômico; Fluxos Econômicos numa economia de mercado; Micro e
macroeconomia; Relações da economia com outras ciências; Classificação dos
mercados; A demanda; A oferta; O equilíbrio de mercado na concorrência perfeita;
Deslocamentos das curvas de oferta e demanda; Conceito de elasticidade; Os tipos
de elasticidades; Fatores que influenciam a EDP; Teoria do consumidor; Teoria da
produção; Os clássicos; A teoria neoclássica; A teoria keynesiana; Sistema
Monetário; O setor externo.
Contabilidade Social - Conceitos básicos de Contabilidade Social (produto, renda e
despesa agregada); Identidades Contábeis; Fluxo circular da renda; Agregados
macroeconômicos; Produto Nominal e Produto Real; Números Índices (; Índice de
Laspeyres; Índice de Paasche; Índice de Fischer); o sistema de contas nacionais
(metodologia do FGV; metodologia do IBGE); A matriz de insumo produto; Balanço
de pagamentos; Indicadores sociais.
Empregador 5:
Faculdade Dom Pedro II
Início
23/08/2014
Saída
01/07/2015
Tempo (nº de
10 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Descrição das
Lecionei as seguintes disciplinas:
Teoria Econômica - Conceito de Economia. Princípios de Economia. Evolução e
atividades gerais
desempenhadas:
divisão do Estudo da Economia. Microeconomia e Macroeconomia. Estrutura de
Mercados. Modelos Microeconômicos: Demanda; Oferta; Teoria do Consumidor.
Teoria da Produção. Incertezas. Modelos Macroeconômicos: Política
Macroeconômica; Instrumento de Política Macroeconômica. História do Pensamento
Econômico.
Economia para Engenharia - Equivalência, Estrutura de capital de uma empresa;
Matemática financeira; Análise de investimentos; Mercado de capitais; Noções sobre
análise de balanços de empresas; Depreciação; Capital de giro; inflação e risco. Os
processos de planejamento financeiro corporativo, da geração de propostas ao
controle dos gastos de capital. As técnicas de análise e seleção em diferentes
condições de disponibilidade de capital, incerteza, risco.
Cenário Econômico Global - Ciclos Econômicos Brasileiro; Planos Nacionais de
Desenvolvimento, Sistema de Pagamento Brasileiro. Sistema Financeiro Nacional –
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estrutura e funções; Autoridades Monetárias – estrutura e função; Política Monetária;
Política Cambial; Mercado Financeiro; Mercado Bancário; Mercado de Câmbio;
Mercado de Ações; Mercado Derivativo; Mercado de Capitais; Títulos Públicos e
Privados; Fundo de Investimento.
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Empregador 6:

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
CULTURA (UNESCO/BRASIL)
Início
21/06/2015
Saída
01/12/2015
Tempo (nº de
5 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Consultor Especialista
Descrição das
Realização de estudo para a identificação, proposição e análise de indicadores
atividades gerais
selecionados na área das comunicações. Na área das comunicações o
desempenhadas:
desenvolvimento, escolha e aplicação de indicadores de desempenho é uma tarefa
complexa, pois envolve a aferição de serviços em constante transformação dado o
dinamismo tecnológico do setor, aliado às novas práticas culturais e de
sociabilidade, com impactos significativos tanto econômicos quanto sociais. Nos
últimos anos observa-se uma constante evolução dos indicadores coletados pelas
fontes oficiais em diversos temas como disponibilidade, competição, penetração,
tecnologia utilizada, aplicados a diversos serviços tais com internet, telefonia,
infraestrutura, etc.
No entanto, alguns temas têm indicadores que precisam ser considerados com
atenção, pois devido às suas especificidades têm mostrado limitações relativas à
sua aferição, dificultando a análise do alcance dos resultados dos programas
voltados à melhoria dos serviços, especialmente de telefonia (fixa e móvel), internet
(fixa e móvel) e TV por assinatura. Preços e tarifas de serviços de
telecomunicações são frequentemente apontados por diversos analistas e gestores
públicos como indicadores cujas metodologias necessitam ser modificadas para
uma melhor adequação às políticas desenvolvidas pelo Ministério das
Comunicações. Os indicadores atualmente disponíveis captam somente eventuais
variações nominais dos preços e tarifas ao longo do tempo, mas falham em captar
variações reais.
Essa é uma grave limitação, pois a prática usual no mercado de serviços de
telecomunicações é a constante melhoria das características técnicas dos serviços
ofertados acompanhada de uma variação apenas incremental do preço cobrado do
usuário. Tendo em vista essa limitação, trabalhei na qualidade de Consultor para
desenvolvendo serviço técnico especializado de mapeamento, análise e proposição
de indicadores existentes de monitoramento de variações reais de preços para
cada um dos serviços de telecomunicações (Telefonia Fixa, Telefonia Móvel,
Internet Fixa, Internet Móvel e TV por Assinatura), entregues em forma de
produtos:
PRODUTO 1: Foi entregue um plano de trabalho com o detalhamento das
atividades incluídas no termo de referência. No plano de trabalho constam os
objetivos do trabalho, as atividades desenvolvidas, o cronograma e as expectativas
quanto ao desenvolvimento das tarefas pretendidas. CRITÉRIO DE APROVAÇÃO:
Aprovado pela Secretaria Executiva do Ministério das Comunicações (SE/MC).
PRODUTO 2: Foi entregue um documento contendo o mapeamento e a descrição
metodológica de indicadores de monitoramento de variações reais de preço de
serviços ao longo do tempo, com ênfase naqueles utilizados por agências
reguladoras de serviços de telecomunicações de outros países. CRITÉRIO DE
APROVAÇÃO: Aprovado pela Secretaria Executiva do Ministério das
Comunicações (SE/MC).
PRODUTO 3: Foi realizada a avaliação comparativa dos indicadores identificados
no produto anterior. O documento trata dos aspectos positivos e das limitações dos
C:\Users\Diego\Desktop\Currículo - Diego Araujo Reis - MEC (2017).doc

Currículo Diego Araujo Reis (0548567)

SEI 23000.002627/2017-57 / pg. 47

6

CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório
indicadores de forma a destacar as diferenças entre eles. CRITÉRIO DE
APROVAÇÃO: Aprovado pela Secretaria Executiva do Ministério das
Comunicações (SE/MC).
PRODUTO 4: Foi produzido um documento contendo sugestão de sete indicadores
para cada um dos serviços de telecomunicações. O documento contém uma
proposta de metodologia, bem como a descrição do processo de coleta de dados e,
considerações sobre a população pesquisada e outros procedimentos necessários
também foram incluídas pelo consultor. Os indicadores propostos foram
desenvolvidos considerando os requisitos de validade, representatividade,
simplicidade, atualidade e de viabilidade técnica e econômica. Aprovado pela
Secretaria Executiva do Ministério das Comunicações (SE/MC).

6. OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos
nas áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.

Dentre de um leque variado de ações realizadas durante minha carreira profissional, merecem destaque:
I- A experiência consolidada (5 anos) na produção de trabalho técnico especializado de pesquisa, com
serviços de consultoria prestadas a empresas e órgãos públicos, especialmente ao Ministério das
Comunicações (MINICOM) cujo maior êxito foi a produção de indicadores de monitoramento de variações
reais de preços de serviços de telecomunicações. Desenvolvi uma proposta de metodologia com a
descrição do processo de coleta de dados. Os indicadores propostos foram desenvolvidos considerando os
requisitos de validade, representatividade, simplicidade, atualidade e de viabilidade técnica e econômica.
II- Experiência adquirida em atividades de docência e pesquisa científica com aplicação dos programas
estatísticos (Word; Excel; Access; STATA; Eviews), especialmente o manejo de banco de dados
complexos, utilização de métodos econométricos e análise crítica dos resultados. Serve como indicador de
êxito as publicações realizadas em importantes periódicos nacionais que ratificam minha experiência
profissional de mercado e acadêmica (PUBLICAÇÃO 1: Análise do grau de inovação das micro e pequenas
empresas sergipanas sob o prisma do planejamento estratégico e da tecnologia da informação. Revista
Cadernos de Prospecção (RCP), da Universidade Federal da Bahia (UFBA), 2014. PUBLICAÇÃO 2: Os
efeitos da aplicação dos royalties petrolíferos sobre os investimentos públicos nos municípios brasileiros.
Revista de Administração Pública (RAP), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), 2015. PUBLICAÇÃO 3: Uma
avaliação do índice inclusão financeira nos estados do nordeste brasileiro. Revista Brasileira de Políticas
Públicas (Brazilian Journal of Public Policy), do Centro Universitário de Brasília (UNICEUB), 2015.
PUBLICAÇÃO 4: Banda larga, cultura e desenvolvimento. Revista Nova Economia, da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG), 2016.
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1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:
Felippe Jorge Kopanakis Pacheco
Endereço:
Cidade/ Estado:
CEP:
Telefone celular:
Telefone residencial:
E-mail:
Nº Registro Profissional – se solicitado:
1.1 DADOS DA SELEÇÃO
Edital para o qual se candidata:

(

Data de nascimento27/03/1964
UF:

PROJETO 914BRZ1148 EDITAL Nº 02/2017
1. Perfil: Consultor Técnico

.
2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Licenciatura Plena em Geografia
Curso:
( X ) Graduação
Tipo de Formação:
( ) Tecnólogo
( ) Outros
Instituição de Ensino:
Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Porangatu - FECELP
Data início (mm/aa):
02/02/1984
Data conclusão (mm/aa):
02/11/1988
Título do TCC:
Não havia TCC à época
*Pontuação atribuída pela Comissão de Seleção:
3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu:
Tipo: ( X ) Mestrado
( ) Doutorado
( ) Pós-Doutorado
Área:
Geografia Urbana do Cerrado
Instituição de Ensino:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - UFG
Data início (mm/aa):
01/03/2000
Data conclusão (mm/aa):
22/09/2002
Título (tese/dissertação) Porâ Katu: Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional
*Pontuação atribuída pela Comissão de Seleção:
3.2 Stricto Sensu:
( X ) Doutorado
Tipo: ( ) Mestrado
( ) Pós-Doutorado
Área:
Cultura e Sociedade – Linha de Pesquisa: Cultura e Desenvolvimento
Instituição de Ensino:
Universidade Federal da Bahia (UFBA) – Instituto de Humanidades, Artes e
Ciências Professor Miltom Santos
Data início (mm/aa):
26/04/2016
Data conclusão (mm/aa):
Em andamento
Título (tese/dissertação) Economia e Cultura: A Economia da Cultura como vetor de desenvolvimento
*Pontuação atribuída pela Comissão de Seleção:
3.2 Lato Sensu – Especialização Profissionalizante: Programa de Capacitação em Gestão de Projetos e
Empreendimentos Criativos – 167 horas-aula
Área
Gestão de Projetos Culturais e Empreendimentos Criativos
Instituição de Ensino
SENAC/DF – Ministério da Cultura
Data início (dd/mm/aa): 03/02/2014
Data conclusão (dd/mm/aa): 06/03/2015
Título da monografia
Elaboração de Projeto Cultural
*Pontuação atribuída pela Comissão de Seleção
3.3 Lato Sensu: Multiplicador em Elaboração de Projetos Sociais do Sistema de Convênios e Contratos
de Repasse – SICONV – 48 horas-aula
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Área
Políticas Públicas
Instituição de Ensino
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG – Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação
Data início (dd/mm/aa): 20/10/2014
Data conclusão (dd/mm/aa): 30/10/2014
Título da monografia
Não há monografia
*Pontuação atribuída pela Comissão de Seleção
3.4 Lato Sensu: Agente do Terceiro Setor – Módulos I e II – 64 h/a
Área
Políticas Públicas e Sociais
Instituição de Ensino
Escola Aberta do Terceiro Setor
Data início (dd/mm/aa): 01/12/2012
Data conclusão (dd/mm/aa):
Título da monografia
Não há monografia
*Pontuação atribuída pela Comissão de Seleção
3.5 Lato Sensu: Elaboração e Avaliação de Projetos e sua Captação 32 h/a
Área
Políticas Públicas e Sociais
Instituição de Ensino
Escola de Governo Henrique Santillo - EGHS
Data início (dd/mm/aa): 20/08/2012
Data conclusão (dd/mm/aa):
Título da monografia
Não há monografia
*Pontuação atribuída pela Comissão de Seleção

30/09/2013

23/08/2012

3.6 Lato Sensu: Planos Locais de Habitação de Interesse Social – 64 h/a
Área
Políticas Públicas e Sociais
Instituição de Ensino
Banco Mundial – Ministério das Cidades/Secretaria Nacional de Habitação
Data início (dd/mm/aa): 18/10/2009
Data conclusão (dd/mm/aa): 21/12/2009
Título da monografia
Não há monografia
*Pontuação atribuída pela Comissão de Seleção
4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item
( ) Servidor público ativo federal
( ) Servidor público ativo estadual
( ) Servidor público ativo municipal
( ) Servidor público inativo.
Especifique o vínculo:
Exoneração
Aposentadoria
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
( ) Consultor em projetos de cooperação técnica com organismos internacionais (PNUD, UNESCO, OEI, Unicef,
etc.) Especificar:
( ) Vigente
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Encerrado
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Funcionário de empresa estatal
( ) Funcionário de empresa privada
( X ) Sem vínculo empregatício
( X ) Outros. Especificar: Diretor da Kultur – Instituto Terra Goyazes (OS de Cultura) – Prestação de serviços e
consultoria
5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Específicas relacionadas com o edital:
Empregador:
Início
(dd/mm/aa):

Centro Acadêmico Luiza Mahin – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas –
Departamento de História – Universidade Federal da bahia (UFBA)
16/08/2016
Saída
16/08/2016
Tempo (nº de
02 horas
(dd/mm/aa):
anos e meses):
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Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Minicurso Cartografia Histórica e Geografia do Continente Africano: As diásporas, os povos,
as histórias, com carga horária de 2 horas, na VII Semana de História da Universidade Federal
da Bahia - "O Conhecimento Histórico como agente transformador" de 15 a 17 de agosto de
2016, promovida pelo Centro Acadêmico Luiza Mahin.
*Pontuação atribuída pela Comissão de Seleção:
A
B
C
D
UNESCO – Ministério da Cultura – Secretaria de Políticas Culturais
13/10/2015
Saída
11/03/2016
Tempo (nº de
06 meses
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Consultor - 914BRZ4013 - INTERSETORIALIDADE, DESCENTRALIZACAO E ACESSO A
CULTURA NO BRASIL.
Descrição das
Analisar os documentos legais e institucionais do MinC e de outras instituições com interface
atividades gerais
junto à área da economia da cultura, como o Plano Nacional de Cultura, os Planos Estaduais
desempenhadas:
de Cultura, informes internacionais, dentre outros, com a finalidade de mapear as orientações
institucionais do MinC, as pautas dos Estados bem como agenda internacional com relação ao
tema da economia da cultura.
b)
Participar de reuniões com a equipe de trabalho da Diretoria de Gestão,
Empreendedorismo e Inovação da Secretaria de Políticas Culturais - SPC/MinC para definição
do cronograma e metodologia de trabalho a serem desenvolvidos, bem como ajustes que se
fizerem necessários.
c)
Criar subsídios para a Diretoria de Gestão, Empreendedorismo e Inovação no
processo de desenvolvimento do Programa Nacional de Economia da Cultura, no que se refere
aos processos de articulação com os foros específicos, como o Comitê de Economia da Cultura
e com a Comissão de Cultura e Desenvolvimento.
d)
Elaborar levantamentos das experiências de economia da cultura identificadas no
MinC e de iniciativas de aderência desenvolvidas por órgãos públicos, mistos e privados, em
âmbito local, nacional e internacional.
e)
Proceder à análise qualitativa/quantitativa do material pesquisado para subsidiar o
desenvolvimento do Programa Nacional de Economia da Cultura, inclusive os processos de
institucionalização e mobilização da agenda da economia da cultura promovidas pelo MinC.
f)
Propor fundamentos, estratégias, diretrizes, estrutura tática e operacional para o
Programa Nacional de Economia da Cultura.
g)
Elaborar proposição de metodologia e instrumentos para os processos de
monitoramento, avaliação e difusão do Programa Nacional de Economia da Cultura.
h)
Oferecer subsídios para formulação de modelo de gestão descentralizada e
participativa do Programa Nacional de Economia da Cultura
Empregador:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:

Relatório final disponível em: http://zip.net/bnthLX
E/ou http://zip.net/bbtvYx
*Pontuação atribuída pela Comissão de Seleção:

A

B

C

D

UNESCO – Ministério da Cultura – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional - IPHAN
Início
25/01/2010
Saída
20/08/2010
Tempo (nº de
08 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Consultor contratado – Projeto 914BRZ4011 – Preservação Urbana e Desenvolvimento
Cargo/ função:
- Contrato nº CLT00246/2010
Descrição das
Produto: Elaboração de metodologia padrão para estudos de Zoneamento Econômico Cultural,
atividades gerais
com a elaboração do ZEC-ACRE, através de mapeamento das atividades econômicas e
desempenhadas:
culturais e suas interelações nos 22 municípios acreanos.
Atividades desenvolvidas:
a)-realizar planejamento das atividades a serem desenvolvidas;
b)-levantar e sistematizar as pesquisas realizadas sobre zoneamentos culturais a nível
nacional e internacional, indicar lacunas e dificuldades de estudo;
Empregador:
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c)-mapear e analisar, em pontos de cultura, as tradições, danças, folclore, artesanato, polos
de moda e design, festas populares, músicas típicas e todo tipo de manifestação cultural
característica do território daquele Estado;
d)-mapear os polos regionais e as interações existentes entre os itens mapeados no território
e a economia realizada nos respectivos polos e sua atratividade com as cidades menores,
abrangendo os diferentes setores culturais;
e)-realizar como projeto piloto um estudo de zoneamento cultural econômico do Acre, a partir
de metodologia a ser desenvolvida, tomando-se como base os dados oriundos do mapeamento
realizado e as interações dentro da economia dos polos regionais.
Relatórios finais disponíveis em http://zip.net/bvtwwz
*Pontuação atribuída pela Comissão de Seleção:

A

B

C

D

Universidade de Brasília UNB (Decanato de Extensão) - Fundação de Empreendimentos
Científicos e Tecnológicos - FINATEC
Início
09/06/2014
Saída
22/01/2015
Tempo (nº de
07 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Professor Pesquisador para o Desenvolvimento de Metodologia de Formação de
Cargo/ função:
Gestores Culturais do Centro-Oeste
Descrição das
Pesquisador de Metodologia Aplicada de Eixo Temático 3: Planejamento e Gestão Pública da
atividades gerais
Cultura: Módulo 10.Princípios da Gestão Pública; Legislação Cultural no Brasil; Módulo
desempenhadas:
11.Orçamento e Execução Orçamentária (Lei nº 8.666); Módulo 12. SICONV – Elaboração de
Gestão de Convênios;
- Desenvolver metodologia para formação de gestores municipais e estaduais, capazes de
gerir bens e serviços culturais por intermédio de políticas locais coadunadas com o Sistema
Nacional de Cultura.
- Investigar e acompanhar os trabalhos ao oferecer orientações para pesquisadores realizarem
desenvolvimento do Eixo Temático 3, tanto em seus aspectos teórico/conceituais quanto
metodológicos/operacionais tendo em vista os conteúdos programáticos de cada módulo, a
diversidade cultural e as realidades institucionais de cada região/município de forma a realizar
os ajustes e adequações necessárias para o desenvolvimento das ações de formação de
gestores culturais do Centro-Oeste;
*Pontuação atribuída pela Comissão de Seleção:
A
B
C
D
Empregador:

Governo do Estado de Goiás – Secretaria de Estado da Casa Civil – Gabinete de Gestão
de Interlocução com os Movimentos Sociais.
Início
15/04/2011
Saída
24/04/2013
Tempo (nº de anos e
02 anos e 01
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
meses):
mês
Gerente Especial de Articulação e de Projetos - Comissionado
Cargo/ função:
Descrição das
promover a articulação do Poder Executivo Estadual com os movimentos e organizações
atividades gerais
sociais e populares; - incentivar a organização de grupos, associações e outros assemelhados;
desempenhadas:
apoiar os movimentos e organizações sociais e populares do Estado de Goiás na viabilização
de suas demandas e projetos institucionais; - incentivar a realização de estudos técnicocientíficos sobre questões relacionadas aos movimentos e organizações sociais e populares;
- estabelecer parcerias e convênios com instituições nacionais e estrangeiras, públicas ou
privadas para viabilizar a execução de programas e ações relacionadas aos movimentos e
organizações sociais e populares; - desenvolver programas e ações de capacitação de
lideranças de movimentos e organizações sociais e populares; - realizar estudos e pesquisas
para identificação do perfil dos beneficiários e executores dos programas e ações sociais, bem
como da oferta e demanda por esses programas e ações; identificar fontes de financiamento
para operacionalizar programas e ações de políticas públicas que contemplem os movimentos
e organizações sociais e populares.
-Implantação e coordenação dos Programas governamentais:
01-Mapeamento das Entidades Sociais do Terceiro Setor do Estado de Goiás – MAES –
mapeamento e levantamento das ONGs registradas no território goiano;
Empregador:
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02-Oficina de Conhecimento – Gestão e Sustentabilidade para o Terceiro Setor – capacitação
de 1.200 gestores de organizações e movimentos sociais atuantes em território goiano, com
temáticas vinculadas à gestão e processos de sustentabilidade.
03-Representante do Governo de Goiás no Núcleo ODM Nós Podemos Goiás
*Pontuação atribuída pela Comissão de Seleção:
A
B
C
D
ONG Kultur – Instituto Terra Goyazes (Organização Social (OS) de Cultura)
Empregador:
Início
02/05/2003
Saída
atual
Tempo (nº de
13 anos
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Diretor de Projetos (sem vínculo empregatício – colaborador)
Descrição das
Atual: Coordenador dos cursos em EaD da plataforma de educação e cultura:
-Curso: Geografia e Cartografia Histórica do Continente Africano – Início em
atividades gerais
janeiro/2017;
desempenhadas:
-Curso: Gestão, Produção Cultural e Negócios Criativos – Início novembro/2016;
- Disponível em www.terragoyazes.org.br
Atividades de promoção e fomento a estudos, pesquisas e publicações nas áreas de educação,
história, gestão e produção cultural, gestão de projetos, captação de recursos, gestão e
organização administrativa voltada para organizações sem fins lucrativos e pequenos
municípios;
-Coordenador técnico dos cursos de capacitação desenvolvidos pelo ITG nas áreas de gestão
de ONGs, gerenciamento de projetos, gestão e produção cultural, elaboração de projetos e
captação de recursos.
*Pontuação atribuída pela Comissão de Seleção:

A

B

C

D

SEVEN IT COOPERATIVA DE TRAB DOS PROF EM TECNOLOGIA
Empregador:
Início
02/02/2014
Saída
13/02/2015
Tempo (nº de
01 ano
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Professor convidado do Programa de Estudos e Extensão Afro-brasileiro da PUC Goiás.
Descrição das
Análise e gerenciamento de projetos governamentais, consultoria em captação de recursos,
atividades gerais
elaboração de projetos, análise dos instrumentos de planejamento públicos – PPA, LDO e
desempenhadas:
LOA, tutoria em elaboração de projetos e utilização do Sistema de Convênios e Contrato de
Repasses da União - SICONV
*Pontuação atribuída pela Comissão de Seleção:
A
B
C
D
Pontifícia Universidade Católica de Goiás – PUC-Goiás
Empregador:
Início
05/10/2011
Saída
05/10/2011
Tempo (nº de
04 horas aula
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Professor convidado do Programa de Estudos e Extensão Afro-brasileiro da PUC Goiás.
Descrição das
Conferencista na mesa “África: território e diversidade”, no I Seminário de Estudos Africanos
atividades gerais
e Afro-brasileiros
desempenhadas:
*Pontuação atribuída pela Comissão de Seleção:
A
B
C
D
Universidade Federal do Espirito Santo - UFES
11/05/2010
Saída
14/05/2010
Tempo (nº de
20 horas aula
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Professor convidado no II Seminário Nacional de Africanidades e Afrodescendência –
Formação de Professores e Histórias de Vida
Descrição das
Ministrante do curso “Cartografia História e Geografia do Continente Africano: as diásporas,
atividades gerais
os povos, a história”.
desempenhadas:
*Pontuação atribuída pela Comissão de Seleção:
A
B
C
D
Empregador:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
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Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da
República – SEPPIR/PR e Centro de Estudos de Arte e Civilização Negro Africana do
Ministério do Turismo, Cultura e Orientação Nacional da Nigéria – CBACC.
Início
09/11/2009
Saída
12/09/2009
Tempo (nº de
32 horas aula
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Professor convidado no Colóquio Internacional: O Ensino da História e Cultura da África e da
Diáspora, realizado na cidade de Brasília/DF
Descrição das
Palestrante no Grupo Temático “Experiências de Ensino da História e Cultura da África e da
atividades gerais
Diáspora no Ensino Fundamental e Médio” com o tema “Cartografia História e Geografia do
desempenhadas:
Continente Africano: as diásporas, os povos, a história”, apresentando os resultados obtidos
na capacitação de professores desde 2005.
*Pontuação atribuída pela Comissão de Seleção:
A
B
C
D
Empregador:

Universidade Federal do Tocantins – UFTO
17/04/2009
Saída
18/04/2009
Tempo (nº de
20 horas aula
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Professor convidado do Programa de Pós-Graduação em História e Cultura Africana e do
Negro no Brasil do Núcleo de Estudos Afro Brasileiros do Tocantins – NEAB/TO
Descrição das
Ministrante do curso História e Cultura Africana e do Negro no Brasil com a disciplina
atividades gerais
“Geografia da África”, destinado a docentes da rede de ensino da cidade de Porto Nacional e
desempenhadas:
Palmas/TO.
Empregador:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:

*Pontuação atribuída pela Comissão de Seleção:

A

B

C

D

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Pró Reitoria de Extensão
02/06/2008
Saída
04/09/2008
Tempo (nº de
04 meses
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Professor convidado do Programa de Pós-Graduação em História – Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas
Descrição das
Ministrante do curso “Cartografia História e Geografia do Continente Africano: as diásporas,
atividades gerais
os povos, a história”, destinado a docentes da rede de ensino da cidade de Porto Alegre/RS.
desempenhadas:
*Pontuação atribuída pela Comissão de Seleção:
A
B
C
D
Empregador:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:

Centro Interdisciplinar de Estudos África-Américas – CIEAA – Universidade Estadual
de Goiás - UEG
Início
20/09/2007
Saída
21/09/2007
Tempo (nº de
08 horas aula
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Professor convidado no I Simpósio Nacional do CIEAA e VI Semana de História da UnUCSEH..
Descrição das
Professor do mini curso “Cartografia Histórica do Continente Africano” para docentes e
atividades gerais
discentes da UEG.
desempenhadas:
*Pontuação atribuída pela Comissão de Seleção:
A
B
C
D
Empregador:

Empregador:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Centro Interdisciplinar de Estudos África-Américas – CIEAA – Universidade Estadual
de Goiás - UEG
2006
Saída
2007
Tempo (nº de
02 anos
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Professor no Curso de Pós-Graduação
Professor no curso de pós-graduação a nível de especialização lato sensu “Formação
Docente em História e Cultura Africanas e Afro Americanas”, da Unidade Universitária de
Ciências Sócio Econômicas e Humanas da Universidade Estadual de Goiás (UEG), na
cidade de Anápolis/GO, destinada a capacitação de docentes da UEG.
Disciplina 01 – Territorialização e Fronteiras Culturais no Continente Africano (2006) e
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Disciplina 02 – Cartografia, Territorialização e Fronteiras Culturais no Continente Africano
(2007)
*Pontuação atribuída pela Comissão de Seleção:
Empregador:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:

A

B

C

D

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Pró Reitoria de Extensão
04/09/2007
Saída
22/11/2007
Tempo (nº de
03 meses
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Extensão Universitária no Programa “Educação Anti Racista no Cotidiano Escolar: História e
Cultura Afro Brasileira”, como Palestrante do Departamento de Educação e Desenvolvimento
Social – Pró Reitoria de Extensão
Ministrante da palestra “Desvendando a História da África”, na cidade de Porto Alegre/RS.

Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:
*Pontuação atribuída pela Comissão de Seleção:

A

B

C

D

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre - Rio
Grande do Sul
Início
15/08/2007
Saída
12/12/2007
Tempo (nº de
05 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Palestrante no Curso de Formação Continuada em História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana.
Descrição das
Ministrante da palestra “Desvendando a História da África”, na cidade de Porto Alegre/RS,
atividades gerais
destinada a docentes da rede municipal de ensino e a professores da PUC-RS.
desempenhadas:
*Pontuação atribuída pela Comissão de Seleção:
A
B
C
D
Empregador:

Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC
Empregador:
Início
04/12/2007
Saída
07/12/2007
Tempo (nº de
8 horas aula
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Professor convidado do III Seminário de Educação e Relações Raciais e Multiculturalismo
Descrição das
Ministrante do mini curso “Diversidade Africana a partir da interpretação de mapas”.
atividades gerais
desempenhadas:
*Pontuação atribuída pela Comissão de Seleção:
A
B
C
D
Secretaria de Educação do Estado de Goiás – SEE - Superintendência de Ensino
Especial
Início
10/10/2007
Saída
10/10/2007
Tempo (nº de
04 horas aula
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Professor convidado da Superintendência de Ensino Especial da Secretaria de Estado da
Educação do Governo do Estado de Goiás.
Descrição das
Ministrante da Oficina “Cartografia na Histórica da África”, para o programa do Grupo de
atividades gerais
Estudos Internos da Superintendência de Ensino Especial.
desempenhadas:
*Pontuação atribuída pela Comissão de Seleção:
A
B
C
D
Empregador:

Universidade Federal de Rondônia - UNIR
29/10/2007
Saída
02/11/2007
Tempo (nº de
8 horas aula
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Professor convidado do I Encontro Internacional de Pesquisadores e Representações Sociais
da Diáspora Africana na Amazônia.
Descrição das
Ministrante do mini-curso “Diversidade Africana a partir da interpretação de mapas” e
atividades gerais
integrante da mesa redonda “As populações afro-amazônicas e ações afirmativas.
desempenhadas:
Empregador:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
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CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório
*Pontuação atribuída pela Comissão de Seleção:

A

B

C

D

Universidade Federal de Goiás - UFG
Empregador:
Início
17/05/2007
Saída
17/05/2007
Tempo (nº de
04 horas aula
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Professor convidado do Departamento de História da Universidade Federal de Goiás.
Descrição das
Ministrante da Conferência “O uso da Cartografia na História da África”, para o ciclo de
atividades gerais
palestras da disciplina História da África.
desempenhadas:
*Pontuação atribuída pela Comissão de Seleção:
A
B
C
D
Empregador:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:

Universidade Estadual de Goiás - UEG
06/03/2007
Saída
07/03/2007
Tempo (nº de
16 horas aula
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Professor Centro Interdisciplinar de Estudos África-Américas – CIEAA – Universidade
Estadual de Goiás - UEG
Ministrante da Oficina “Cartografia Histórica da África e da Diáspora Africana nas Américas”.

Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:
*Pontuação atribuída pela Comissão de Seleção:

A

B

C

D

Universidade Estadual de Goiás – UEG e Instituto Superior de Educação da
UniEvangélica
Início
01/06/2005
Saída
03/06/2005
Tempo (nº de
8 horas aula
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Professor convidado Centro Interdisciplinar de Estudos África-Américas – CIEAA, da
Universidade Estadual de Goiás – UEG e do Instituto Superior de Educação da UniEvangélica
Descrição das
Ministrante do mini-curso “Cartografia da África”, durante o I Seminário de História da África e
atividades gerais
dos Afro-Descendentes: pesquisa e ensino, realizado na cidade de Anápolis/GO.
desempenhadas:
*Pontuação atribuída pela Comissão de Seleção:
A
B
C
D
Empregador:

Universidade Estadual de Goiás – UEG e Instituto Superior de Educação da
UniEvangélica
Início
01/06/2005
Saída
03/06/2005
Tempo (nº de
4 horas aula
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Professor convidado Centro Interdisciplinar de Estudos África-Américas – CIEAA, da
Universidade Estadual de Goiás – UEG e do Instituto Superior de Educação da UniEvangélica
Descrição das
Participante da mesa redonda intitulada “Grupos afro-brasileiros: abordagens educacional,
atividades gerais
geográfica, antropológica e linguística” durante o I Seminário de História da África e dos Afrodesempenhadas:
Descendentes: pesquisa e ensino, realizado na cidade de Anápolis/GO.
*Pontuação atribuída pela Comissão de Seleção:
A
B
C
D
Empregador:

Universidade Estadual de Goiás – UEG – Unidade Universitária de Trindade
Empregador:
Início
Janeiro/2004
Saída
dezembro/2004
Tempo (nº de
100 horas aula
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Professor contratado
Descrição das
Professor da disciplina Prática de Ensino em Geografia III, do curso de Geografia: Licenciatura
atividades gerais
Plena Parcelada.
desempenhadas:
*Pontuação atribuída pela Comissão de Seleção:
A
B
C
D
Empregador:

Prefeitura Municipal de Porangatu – Estado de Goiás
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Início
02/01/1997
Saída
30/05/2003
Tempo (nº de
06 anos
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
05 meses
Cargo/ função:
Secretário Municipal de Comunicação, Indústria, Comércio e Turismo, Ciência & Tecnologia
Descrição das
-Coordenação das equipes multidisciplinares dos projetos:
atividades gerais
a) Descobrindo o Descoberto: reestruturação sócio espacial do núcleo histórico,
desempenhadas:
arquitetônico e paisagístico da cidade de Porangatu/GO;
b) Revitalização da bacia do Ribeirão Funil: gestão ambiental urbana;
c) Orçamento Democrático;
e) Plano PluriAnual;
*Pontuação atribuída pela Comissão de Seleção:
A
B
C
D
Conferencia das Inspetorias dos Salesianos de Dom Bosco no Brasil - CISBRASIL
Junho/2013
Saída
Novembro/2013
Tempo (nº de
05 meses
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Consultor e ministrante de cursos nas inspetorias regionais (06) – sem vínculo
empregatício (contrato de prestação de serviços)
Descrição das
Realização de capacitação em Gestão e Sustentabilidade para mobilização de recursos e
atividades gerais
fortalecimento institucional. aos gestores da Rede Salesiana de Ação Social – RESAS, nas
desempenhadas:
inspetorias regionais de Brasília/DF, São Paulo/SP, Recife/PE, Campo Grande/MS, Belo
Horizonte/MG, Manaus/AM e Porto Alegre/RS, com carga horaria de 16 h/a, inclusa visita a
projetos, repasse de material didático pedagógico.
-Palestra sobre Gestão e Sustentabilidade de organizações da sociedade civil, no encontro
nacional da Rede Salesiana do Brasil, em 29 de junho de 2013, na cidade de Brasília/DF;
-Oficinas/Cursos de Capacitação de 16 horas/aula cada, nas seguintes localidades, data e
público, com o tema “Gestão, Significatividade e Sustentabilidade”, com objetivo de capacitar
os gestores da Rede Salesiana em processos de fortalecimento institucional, visando criar
mecanismos de sustentabilidade institucional, melhoria na elaboração de projetos e captação
de recursos:
01-Campos do Jordão/SP, Inspetoria Dom Bosco do Estado de São Paulo, com 58
participantes, dia 05/08/2013;
02- Recife/PE, Inspetoria Salesiana do Nordeste do Brasil, com 60 participantes, dia
29/08/2013;
03- Belo Horizonte/MG, Inspetoria Dom Bosco do SE, CO do Brasil, com 50 participantes, dia
16/09/2013,
04- Manaus/AM, Inspetoria Salesiana do Norte do Brasil, com 32 participantes, dia 26/09/2013;
05-Porto Alegre/RS – oficina de 16 horas/aula, à Inspetoria Salesiana do Sul do Brasil, com 45
participantes, dias 07 e 08/10/2013;
06- Campo Grande/MS, Inspetoria Salesiana de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, com 32
participantes, dia 17/10/2013.
*Pontuação atribuída pela Comissão de Seleção:
A
B
C
D
Empregador:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:

Secretaria Estadual de Educação de Goiás
Empregador:
Início
janeiro/1985
Saída
dezembro/1987
Tempo (nº de
02 anos
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Professor contratado
Descrição das
-Professor das disciplinas de Geografia e História, para as turmas do 1º ao 3 ano do ensino
atividades gerais
médio, nos períodos matutino e noturno.
desempenhadas:
*Pontuação atribuída pela Comissão de Seleção:
A
B
C
D
Empregador:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:

Teixeira e Almeida Arquitetura e Consultoria Sociedade Simples Ltda.
01/03/2004
Saída
28/08/2007
Tempo (nº de
04 anos e 05
(dd/mm/aa):
anos e meses):
meses
Consultoria na Elaboração de Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável
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Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

-Coordenação das equipes multidisciplinares dos projetos:
a) Descobrindo o Descoberto: reestruturação sócio espacial do núcleo histórico,
arquitetônico e paisagístico da cidade de Porangatu/GO;
b) Revitalização da bacia do Ribeirão Funil: gestão ambiental urbana;
c) Coordenação do Orçamento Democrático;
e) Coordenação da elaboração do PPA, LDO e LDO municipal;
f) Membro dos Conselhos Municipais da Criança e Adolescente, Saúde, Meio Ambiente e
Desenvolvimento Urbano.
g) Responsável pela implementação dos processos do aumento da captação de recursos.
*Pontuação atribuída pela Comissão de Seleção:
A
B
C
D
Prefeitura Municipal de Porangatu – Estado de Goiás
01/01/1998
Saída
01/06/2003
Tempo (nº de
06 anos e 05
(dd/mm/aa):
anos e meses):
meses
Secretário Municipal de Planejamento, Comunicação, Ciência e Tecnologia de Porangatu-GO
Empregador: Prefeitura Municipal de Porangatu-GO
Descrição das
-Coordenação das equipes multidisciplinares dos projetos:
atividades gerais
a) Descobrindo o Descoberto: reestruturação sócio espacial do núcleo histórico,
desempenhadas:
arquitetônico e paisagístico da cidade de Porangatu/GO;
b) Revitalização da bacia do Ribeirão Funil: gestão ambiental urbana;
c) Coordenação do Orçamento Democrático;
e) Coordenação da elaboração do PPA, LDO e LDO municipal;
f) Membro dos Conselhos Municipais da Criança e Adolescente, Saúde, Meio Ambiente e
Desenvolvimento Urbano.
g) Responsável pela implementação dos processos do aumento da captação de recursos.
*Pontuação atribuída pela Comissão de Seleção:
A
B
C
D
Empregador:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:

6. PRINCIPAIS PUBLICAÇÕES
( ) artigo científico

( X ) capítulo de
( ) obra completa
livro/material didático
Tipo de Publicação
pedagógico
( ) subsídios para seminários e debates (working papers)
Meio de publicação (revista / jornal / site): Livro
Título: Geografia – Coleção: Integralis Ano/Série: 9º Ano – Componente curricular: Geografia
Autores: Hélio Garcia e Paulo Roberto Moraes – Instituto Brasileiro de Edições Pedagógicas LTDA.
Utilização do texto “Conhecendo o Continente Africano” na obra didática acima citada.
Data da publicação:
Obra a ser distribuída em 2016
Assunto; palavras-chave: Geografia, Educação.
*Pontuação atribuída pela Comissão de Seleção:
A
B
C
D
( ) artigo científico
( ) capítulo de livro
( ) obra completa
( X ) subsídios para seminários e debates (working papers)
Meio de publicação (revista / jornal / site): Jornal
O Terceiro Setor e sua importância para as políticas públicas. Jornal Diário da Manhã
Data da publicação:
14 de novembro de 2014
Assunto; palavras-chave: Terceiro Setor, Gestão, Sustentabilidade, Políticas Públicas - Áreas do conhecimento:
Políticas Públicas, Economia
*Pontuação atribuída pela Comissão de Seleção:
A
B
C
D
Tipo de Publicação

( X ) capítulo de
( ) obra completa
livro/material didático
Tipo de Publicação
pedagógico
( ) subsídios para seminários e debates (working papers)
Meio de publicação (revista / jornal / site): Impresso, ISBN 9788580830378
( ) artigo científico
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Scaramal, Eliesse, KOPANAKIS, Felippe Jorge. Material Cartográfico In: Mapas Animados para Estudar
História da África.1 ed. Goiânia: UFG, 2011, v.01, p. 7-97
Data da publicação:
2011
Assunto; palavras-chave: Educação das Relações Étnico-raciais e de Gênero, História Afro-Americana, Negro e
Educação; Raça, Etnias e Educação, Educação - Áreas do conhecimento: História, Geografia - Setores de
atividade: Educação
*Pontuação atribuída pela Comissão de Seleção:
A
B
C
D
( X ) obra completa
( ) artigo científico
( ) capítulo de livro
( ) subsídios para seminários e debates (working papers)
Meio de publicação (revista / jornal / site): http://www2.cultura.gov.br/economiacriativa/zoneamento-economicocultural-do-acre/ - Zoneamento Econômico do Estado do Acre
Data da publicação:
28.11.2012
Assunto; palavras-chave:Economia da cultura; zoneamento econômico cultural; políticas públicas; economia
*Pontuação atribuída pela Comissão de Seleção:
A
B
C
D
Tipo de Publicação

( X ) capítulo de
( ) obra completa
livro/material didático
Tipo de Publicação
pedagógico
( ) subsídios para seminários e debates (working papers)
Meio de publicação (revista / jornal / site): Impresso, ISBN: 9788589779678,
Scaramal, Eliesse, KOPANAKIS, Felippe Jorge. Cartografia Histórica da África In: Para estudar história da
África ed. Goiânia: Universidade Estadual de Goiás, 2009, p. 70-90.
Data da publicação:
2009
Assunto; palavras-chave: Educação das Relações Étnico-raciais e de Gênero; Historia Afro-Americana, Negro e
Educação; Raça, Etnias e Educação - Áreas do conhecimento : História, Geografia, Educação - Setores de atividade
: Educação
*Pontuação atribuída pela Comissão de Seleção:
A
B
C
D
( X ) capítulo de
( ) artigo científico
( ) obra completa
livro/material didático
Tipo de Publicação
pedagógico
( ) subsídios para seminários e debates (working papers)
Meio de publicação (revista / jornal / site): Impresso, ISBN: 9788538600190
KOPANAKIS, Felippe Jorge. O meio geográfico e sua influência no continente africano In: Desvendando a
história da África. SOUZA, Rivair et all. Ed. Porto Alegre: Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
2008, p. 9-12.
Data da publicação:
2008
Assunto; palavras-chave: Educação das Relações Étnico-raciais e de Gênero; Historia Afro-Americana, Negro e
Educação; Raça, Etnias e Educação - Áreas do conhecimento : Geografia, História, Educação - Setores de
atividade : Educação, Educação Superior
*Pontuação atribuída pela Comissão de Seleção:
A
B
C
D
( X ) capítulo de
( ) artigo científico
( ) obra completa
livro/material didático
Tipo de Publicação
pedagógico
( ) subsídios para seminários e debates (working papers)
Meio de publicação (revista / jornal / site): Impresso, ISBN 9788580830088
Scaramal, Eliesse, KOPANAKIS, Felippe Jorge. Educação para as relações Etnorraciais. Goiânia: Universidade
Federal de Goiás, 2011, v.02.
Data da publicação:
2011
Assunto; palavras-chave: Educação das Relações Étnico-raciais e de Gênero; Áreas do conhecimento: Educação,
Geografia, História, Setores de atividade: Educação.
*Pontuação atribuída pela Comissão de Seleção:
A
B
C
D
(( X ) capítulo de
( ) artigo científico
( ) obra completa
livro/material didático
Tipo de Publicação
pedagógico
( ) artigo científico
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( ) subsídios para seminários e debates (working papers)
Meio de publicação (revista / jornal / site):
Recuperation of the sources of Funil Stream In: Brazilian Wildlife.01 ed. Kuala Lampur: Embaixada Brasileira, 2002,
v.01, p. 52-52.
Data da publicação:
2002
Assunto; palavras-chave: Recuperação Ambiental, Preservação - Áreas do conhecimento: Geografia, Técnicas de
Planejamento e Projeto Urbanos e Regionais, Natureza e Apropriação do Espaço do Cerrado - Setores de atividade:
Captação, Tratamento e Distribuição de Água, Limpeza Urbana, Esgoto e Atividades Conexas
*Pontuação atribuída pela Comissão de Seleção:
A
B
C
D
( X ) capítulo de
( ) artigo científico
( ) obra completa
livro/material didático
Tipo de Publicação
pedagógico
( ) subsídios para seminários e debates (working papers)
Meio de publicação (revista / jornal / site): Livro - Impresso, ISBN: 9788566028003
SILVA, A. A., RODRIGUES, C. E., KOPANAKIS, Felippe Jorge. Conhecer a História do Continente Africano
através da Geografia In: Formação de professores no Vale do Mucuri: história e cultura da África e afrobrasileira. 1 ed. Goiânia: Editora Conceito, 2012, v.1, p. 68-80.
Data da publicação:
2012
Assunto; palavras-chave: Educação, Educação das Relações Étnico-raciais e de Gênero, Negro e Educação;
Raça, Etnias e Educação - Áreas do conhecimento: Ensino-Aprendizagem, Tópicos Específicos de Educação
*Pontuação atribuída pela Comissão de Seleção:
A
B
C
D
7. OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos nas áreas
mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.
-Consultoria em organismos internacionais na área de Economia Criativa: Projeto 914BRZ4011 – Preservação
Urbana e Desenvolvimento - Contrato nº CLT00246/2010 - Empregador: Organização das Nações Unidas para a
Educação, Ciência e Cultura – UNESCO - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN (2010) –
Projeto 914BRZ4013 - INTERSETORIALIDADE, DESCENTRALIZACAO E ACESSO A CULTURA NO BRASIL Contrato: CLT00913/2015 - UNESCO/Ministério da Cultura (2015/2016).
-Cursos de capacitação e qualificação de docentes das redes públicas e privadas de ensino de várias regiões do país
para aplicação da Lei 10.639 e toda legislação vigente da matéria relacionada a ela;
-Docência em programas de Pós-Graduação. Cursos, seminários e congressos no Ensino Superior.
-Publicação do trabalho de cartografia histórica e geografia do continente africano como material didático pedagógico
em cinco livros destinados a docentes e pesquisadores;
Lattes completo: http://lattes.cnpq.br/1194063178232753

Declaro que as informações acima são verdadeiras e passíveis de comprovação por meio documental:
Camaçari/BA

06 de

janeiro

de 2017.

Felippe Jorge Kopanakis Pacheco
CPF
*Campos a serem preenchidos pela Comissão de Seleção.
ATENÇÃO: Todos os itens pontuados pela Comissão de Seleção deverão ser comprovados antes da assinatura do contrato, sob pena de
eliminação no processo seletivo. Experiências que não constem do CV padrão não serão consideradas pela Comissão de Seleção.
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1. DADOS PESSOAIS
Nome completo: Edilma do Nascimento Jacinto Monteiro
CPF:
Endereço:
Cidade/ Estado
CEP
Telefone celular:
Telefone residencial:
E-mail:
Data
de
08/08/1985
Nº Registro Profissional –
UF:
se solicitado

nascimento:

1.1 DADOS DA SELEÇÃO
Edital para o qual se PROJETO 914BRZ1148 EDITAL Nº 02/2017
candidata:
Código do perfil pretendido:
Consultor Técnico modalidade Produto
914BRZ1148 EDITAL Nº 02/2017
2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso:
Ciências Sociais
Tipo de Formação: ( ) Tecnólogo
( x ) Graduação
Instituição de Ensino: Universidade Federal da Paraíba
Data
início 09/07/2007
Data
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):

Data
(dd/mm/aa):

PROJETO

( ) Outros
conclusão 16/11/2012

3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu:
Tipo
( x ) Mestrado
(
Área
Antropologia
Instituição de Ensino
Universidade Federal da Paraíba
Data
início 10/03/2013
Data
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
3.2 Lato Sensu:
Área
Instituição de Ensino
Data
início
(dd/mm/aa):

para

) Doutorado
conclusão 20/02/2015

conclusão

4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item
( ) Servidor público ativo federal
( ) Servidor público ativo estadual
( ) Servidor público ativo municipal
( ) Servidor público inativo. Especificar:
Exoneração
Aposentadoria
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(dd/mm/aa)

(dd/mm/aa)

(
) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD,
UNESCO, OEI, Unicef, etc.) Especificar:
( ) Vigente
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Encerrado
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Funcionário de empresa estatal
( ) Funcionário de empresa privada
( ) Sem vínculo empregatício
( x ) Outros. Especificar: Pesquisadora em nível de doutorado pelo PPGAS/UFSC, bolsista
CNPq.
5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Específicas relacionadas com o edital:
Empregador 1:
BNB- Codisma
Início
07/2009
Saída
08/2010
Tempo (nº de 12 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Bolsista de pesquisa de Iniciação Científica
Descrição
das Os Fundos Rotativos Solidários na Paraíba.
atividades
gerais Caracteriza-se como uma pesquisa científica (situada no campo da
antropologia econômica e das sociedades rurais ) que observa as práticas
desempenhadas:
econômicas não mercantis baseadas tradicionalmente em laços de
reciprocidade que são incorporadas e ressignificadas pelas políticas públicas
de desenvolvimento local atualizando , desta forma, no Litoral, Alto e Médio
Sertão paraibano uma espécie de economia da dádiva.
Empregador 2:
CNPq.
Início
08/2010
(dd/mm/aa):

Saída
07/2011
(dd/mm/aa):

Tempo (nº de 12 meses
anos
e
meses):
Cargo/ função:
Voluntária de pesquisa de Iniciação Científica
Descrição
das A Casa Sertaneja e o Programa Bolsa-Família: Analisando Impactos de
atividades
gerais Políticas Públicas no Semi-árido Nordestino Brasileiro
desempenhadas:
Este projeto de pesquisa tem como objetivo geral realizar um debate sobre
políticas públicas de transferência de renda e os seus efeitos. A principal
questão a ser respondida pela pesquisa é a de como as relações e as
estruturas familiares, inclusive no que diz respeito às crianças, vêm sendo
afetadas pelas mudanças sociais e econômicas que vem ocorrendo no
semi-árido Nordestino do Brasil desde a introdução de políticas de
transferência de renda, não apenas, mas principalmente, no governo do
presidente Luis Inácio Lula da Silva. Pergunto-nos como as assim chamadas
localmente de bolsas do governo (principalmente o Programa Bolsa Família)
interferem e forçam uma re-interpretação e re-configuração dos valores
tradicionais nativos no que diz respeito à socialização infantil e à estrutura
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familiar. A pesquisa partiu da sistematização de informações acumuladas
durante anos de pesquisas de campo no semi-árido Nordestino e contou
com trabalho de campo adicional. Além do trabalho de campo, neste projeto
realizamos a realização de pesquisa bibliográfica e realização de entrevistas,
com
desdobramentos
para
pesquisa
na
área
da
educação/escolarização de crianças beneficiárias do PBF (Programa
Bolsa Família)
Empregador 3:
CNPq.
Início
03/2011
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição
das
atividades
gerais
desempenhadas:

Saída
09/2011
(dd/mm/aa):

Tempo (nº de 6 meses
anos
e
meses):

Bolsista de pesquisa de Iniciação Científica
Do Ponto de Vista das Crianças: O acesso, a implementação e os efeitos do
Programa Bolsa Família no Semi-Árido Nordestino
O objetivo central do projeto foi pesquisar o acesso, a implementação e os
efeitos do Programa Bolsa Família (PBF) em um pequeno município do
semi-árido nordestino, a partir do ponto de vista das crianças. Para isso,
proporcionaremos uma apreciação infantil sobre o PBF, através da
realização de desenhos e redações. Espera-se realizar um mapeamento dos
efeitos do programa a partir das suas condicionalidades, com vistas a
precisar em que medida o programa têm contribuído para a quebra do ciclo
intergeracional da pobreza, criando uma cultura cidadã. Como hipótese de
pesquisa debruçaremo-nos sobre a existência de prerrogativas geracionais,
tidas como centrais na vida das crianças, como a possibilidade de consumir
e freqüentar à escola: aspectos do fenômeno que gostaríamos de chamar
de geração bolsa família.

Empregador 4:
CAPES
Início
03/2013
Saída
02/2015
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):

Tempo (nº de 24 meses
anos
e
meses):
Cargo/ função:
Bolsista de Mestrado junto ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia
da Universidade Federal da Paraíba.
Descrição
das AS CRIANÇAS CALON: UMA ETNOGRAFIA SOBRE A CONCEPÇÃO DE
atividades
gerais INFANCIA ENTRE OS CIGANOS NO VALE DO MAMANGUAPE-PB
desempenhadas:
Este projeto teve o objetivo de compreender os ciclos de vida dos ciganos
Calon e a concepção de infância no grupo residente no Vale do
Mamanguape, no litoral norte da Paraíba. Trata-se de um estudo de caso,
realizado por meio de uma pesquisa etnográfica feita ao tempo de quinze
meses. A análise também aborda os fluxos presentes na “Rua dos ciganos”,
no município de Mamanguape-PB, onde o campo de pesquisa se
desenvolveu. A metodologia utilizada tem por base a etnografia, além de
uma pesquisa bibliografia sobre antropologia da criança, etnicidade e grupos
ciganos. Foi realizada uma observação participante, nos moldes
antropológicos, durante as incursões ao campo empírico, conjuntamente a
algumas técnicas da antropologia da criança (grupo focal e desenhos
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temáticos) e a técnica de entrevista com roteiro semiestruturado. A pesquisa
nos permitiu conhecer a dinâmica vida cotidiana entre os Calon do Vale do
Mamanguape, as rotas e fluxos de pessoas e objetos que compõem esta
dinâmica. Sobretudo a pesquisa voltou-se para a concepção/vivência da
infância entre os ciganos, a relação das crianças e adultos com a
educação e escolarização, e compreender como são concebidos os
processos sociais de crescer e se reconhecer Calon, em oposição ao mundo
não cigano.
Empregador 5:
CNPq
Início
03/2015
(dd/mm/aa):

Saída
(dd/mm/aa):

Tempo (nº de
anos
e
meses):
Cargo/ função:
Bolsista de Doutorado junto ao Programa de Pós-Graduação em
Antropologia da Universidade de Santa Catarina.
Descrição
das A CONSTRUÇÃO DO SABER ENTRE AS CRIANÇAS CALON: UMA
atividades
gerais ETNOGRAFIA SOBRE A EDUCAÇÃO CIGANA NO VALE DO
desempenhadas:
MAMANGUAPE-PB
Este projeto de pesquisa surge da necessidade em dar continuidade à
pesquisa que iniciei no Mestrado, a qual buscou compreender a concepção
de infância entre os ciganos Calon no Vale do Mamanguape- PB 1. Devido ao
curto prazo que temos para dar um retorno sobre o trabalho que vinha/vem
sendo realizado junto àquele grupo, as muitas indagações surgidas ao longo
das incursões de campo ficaram em aberto. Desta maneira, propus-me a
continuar a pesquisa sobre a infância entre os ciganos, enfatizando a
importância de ampliar a pesquisa com/sobre as crianças ciganas para ir
além do conhecimento sobre a noção de infância 2 nesse grupo.
Foi refletindo a partir de Tassinari (2009) que a questão educacional
surgiu e foi evidenciada em campo. Penso que, para além das
generalizações, precisamos conhecer as especificidades sobre
educação e suas variáveis entre grupos específicos. No caso dos
ciganos, bem como do contexto etnográfico que tenho vivido as preferências
mostram-se singulares quando tratamos de educação e aprendizagem.
Durante as idas a campo, percebi que, quando falamos sobre educação,
nem sempre podemos compreendê-la como sinônimo de escolarização.
Para os ciganos, e entre eles, as formas de aprendizagem são específicas e
geralmente acontecem no interior do grupo.

1

Os municípios que compõem o Vale do Mamanguape são: Baía da Traição, Cuité de Mamanguape, Curral de Cima, Itapororoca,
Jacaraú, Mamanguape, Marcação, Mataraca e Pedro Régis. O Vale do Mamanguape teve o reconhecimento como uma região no
Diário Oficial da Paraíba, em 22 de janeiro de 2013, pela lei complementar nº 116 de 21/01/2013. Juntos, os municípios do Vale do
Mamanguape possuem uma população aproximada dos 118 mil habitantes, segundo dados do IBGE (2013).
Há presença dos ciganos em quatros desses municípios: Mamanguape, Itapororoca, Mataraca e Marcação.
2
Trabalho desenvolvido na minha pesquisa de mestrado, “AS CRIANÇAS CALON: Uma Etnografia Sobre A Concepção De
Infância Entre Ciganos No Vale do Mamanguape-PB”, pesquisa vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia, da
Universidade Federal da Paraíba, sob a orientação da professora Dra. Maria Patrícia L. Goldfarb.
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Empregador 6:

Gerência Executiva de Diversidade e Inclusão (GEDI) Secretária da
Educação do Estado da Paraíba
Início
2015
Saída
2015
Tempo (nº de 6 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Consultoria voluntária
Descrição
das A participação neste projeto se deu por meio da minha pesquisa com
atividades
gerais crianças ciganas. As minhas participações se deram no âmbito da reflexão
para elaboração do Plano Estadual de Educação para Populações
desempenhadas:
Étnico-Raciais do estado.

6. OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com
êxitos nas áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.
Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de
Santa Catarina (PPGAS/UFSC). Possui titulação de Mestre em Antropologia Social pela
Universidade Federal da Paraíba e de Bacharel em Ciências Sociais com ênfase em Antropologia
pela Universidade Federal da Paraíba. Possui interesse especial nas áreas de Antropologia da
Criança, Grupos Ciganos, Etnicidade e Educação. Tem experiência de trabalho com temas
relacionados à Antropologia Política, Antropologia da Criança, Avaliação de Políticas Públicas e
Inventário Nacional de Referências Culturais. Atualmente desenvolvo pesquisa sobre/com crianças
ciganas no estado da Paraíba. Participa como integrante dos grupos de pesquisa CRIAS - criança,
sociedade e cultura, da UFPB, coordenado pela Profa. Dra. Flávia Ferreira Pires, da qual também
atuou como aluna do Programa Institucional de Voluntário de Iniciação Científica/PIVIC-CNPq
durante os anos de 2010 a 2011, do grupo de pesquisa GEC - Grupo de Estudos Culturais,
coordenado pela Profa. Dra. Maria Patrícia Lopes Goldfarb que participa desde o ano de 2007 e
do NEPI- Núcleo de Estudo de Populações Indígenas, na linha Diversidade, Educação e Infância,
sob a orientação da professora Antonella Maria Imperatriz Tassinari.
A antropologia tem permitido vivenciar as experiências sobre formas de educação e escolarização
de grupos sociais diferentes. Neste período de doutorado na UFSC, junto ao NEPI, tenho tido
contado com alguns indígenas. Tivemos a realização do III ENEI- ENCONTRO NACIONAL DOS
ESTUDANTES INDIGENAS, aqui na UFSC. Momento de celebração e reflexão sobre como tem
acontecido esse processo de escolarização em alguns grupos.
Para mais além das questões indígenas, quando pensamos em diversidade, penso também que
as experiências já existentes com grupos indígenas podem ser ampliadas para outros grupos. A
minha experiência enquanto antropóloga que atua junto a grupos ciganos nesta perspectiva da
antropologia da criança e da educação, favorecem ao desenvolvimento desta pesquisa. A minha
atuação junto ao GED-SEE/PB (Gerência Executiva de Diversidade e Inclusão (GEDI) Secretária
da Educação do Estado da Paraíba), podem auxiliar neste olhar de busca por análises concisas
sobre como tem sido desenvolvido os projetos educacionais nos povos em questão deste projeto,
afim de chegar a uma análise qualitativa sobre os métodos, a aplicação e estruturação desta
educação.
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1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:
Geraldo Magella Ribeiro Júnior
Endereço:
Cidade/ Estado
CEP
Telefone celular:
Telefone residencial:
Data de nascimento: 14/05/1961
E-mail:
Nº Registro Profissional –
UF:
se solicitado
1.1 DADOS DA SELEÇÃO
Edital para o qual se candidata:

Edital Nº 02/2017

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso:
Ciências Econômicas
Tipo de Formação:
( ) Tecnólogo
( X ) Graduação
( ) Outros
Instituição de Ensino:
Universidade Católica de Brasília
Data início (dd/mm/aa):
01/03/1979
Data conclusão (dd/mm/aa):
30/11/1989
3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu:
Tipo
(
Área
Instituição de Ensino
Data início (dd/mm/aa):

) Mestrado

(

) Doutorado

Data conclusão (dd/mm/aa):

3.2 Lato Sensu:
Área
Especialização em Administração Financeira
Instituição de Ensino
Fundação Getúlio Vargas
Data início (dd/mm/aa):
31/03/1997
Data conclusão (dd/mm/aa):

16/09/1998

3.2 Lato Sensu:
Área
Estudos de Política e Estratégia
Instituição de Ensino
Universidade de Brasília
Data início (dd/mm/aa):
06/04/1998
Data conclusão (dd/mm/aa):

14/07/1998

4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item
( ) Servidor público ativo federal
( ) Servidor público ativo estadual
( ) Servidor público ativo municipal
( ) Servidor público inativo. Especificar:
Exoneração
Aposentadoria
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
( ) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO, OEI,
Unicef, etc.) Especificar:
( ) Vigente
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Encerrado
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
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( ) Funcionário de empresa estatal
( X ) Sem vínculo empregatício
( ) Outros. Especificar:

(

) Funcionário de empresa privada
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5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Específicas relacionadas com o edital:
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras
Públicas Federais Ltda. – COOPERFORTE
Início
25/05/2015
Saída
Tempo (nº de
3 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Conselheiro Fiscal
a) Fiscalizar as operações realizadas, os controles operacionais, os registros e as
Descrição das
demonstrações contábeis e os demais atos e fatos administrativos.
atividades gerais
desempenhadas:

Empregador 1:

Empregador 2:
Universidade de Brasília/Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico.
Início
23/11/2013
Saída
12/07/2013
Tempo (nº de
8 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Pesquisador
Descrição das
Desenvolvimento da “Agenda Nacional de Desenvolvimento e Competitividade das
atividades gerais
Micro e Pequenas Empresas”
desempenhadas:
Empregador 3:
Banco do Brasil S.A.
Início
31/05/1993
Saída
01/11/2012
Tempo (nº de
19 anos e 5
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
meses
:
:
Cargo/ função:
Descrição das
a) Representante do Banco do Brasil no Grupo de Trabalho Permanente para
atividades gerais
Arranjos Produtivos Locais;
desempenhadas:
b) Desenvolvimento e aplicação de treinamento para funcionários do Banco do
Brasil para atuação em Microcrédito Produtivo Orientado;
c) Desenvolvimento e aplicação de treinamento para funcionários do Banco do
Brasil e parceiros para atuação junto aos APL, denominado “Oficina Gestão de
Negócios em APL”;
d) Desenvolvimento de estratégias, políticas e diretrizes de atuação do Banco do
Brasil junto ao segmento cooperativista, particularmente junto às cooperativas
de crédito;
e) Desenvolvimento de estratégias, políticas e diretrizes de atuação do Banco,
notadamente com Micro e Pequenas Empresas, em Arranjos Produtivos Locais;
f) Desenvolvimento de estratégias, políticas e diretrizes de atuação do Banco com
foco em atividades produtivas locais, que possibilita impulsionar o
Desenvolvimento Regional Sustentável;
g) Representante do Banco do Brasil nos Grupos de Gerenciamento dos
Programas Brasil Empreendedor e Energia Brasil para Micro, Pequenas e
Médias Empresas, no âmbito da Presidência da República;
h) Definição de estratégias negociais e de atendimento às micro e pequenas
empresas, formatação de produtos, linhas de crédito e estratégias de
abordagem a esse segmento;
i) Contatos com empresas, associações, entidades de classe e órgãos
governamentais ligados ao segmento de micro e pequenas empresas;
j) Monitoramento e prospecção de mercado;
k) Definição e direcionamento das aplicações do Banco no segmento de pessoas
jurídicas para os setores aquecidos da economia;
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l)

Definição e indicação de estratégias de abordagem, portfólio de produtos,
esquemas operacionais, funding para a realização de operações e
oportunidades negociais;
m) Elaboração do processo de encarteiramento dos clientes micro e pequenas
empresas;
n) Coordenação de Grupo de Trabalho visando negociar solução para pendências
financeiras entre o Banco do Brasil e a União, no valor de aproximadamente
US$ 2,5 bilhões.
Empregador 4:

Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência da
República
Início
01/02/1992
Saída
31/05/1993
Tempo (nº de
1 ano e 4 meses
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
:
Cargo/ função:
Assessor do Ministro-Chefe
Descrição das
a) Assessoria ao Ministro-Chefe no relacionamento com a imprensa especializada
atividades gerais
da área econômica;
desempenhadas:
b) Assessoria nas questões relacionadas com a área econômica do Governo
Federal, notadamente no que se refere ao acordo firmado com o FMI.

Empregador 5:
Banco do Brasil S.A.
Início
03/08/1979
Saída
31/01/1992
Tempo (nº de
12 anos e 5
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
meses
:
:
Cargo/ função:
Chefe de Gabinete da Consultoria Técnica da Presidência
Descrição das
a) Negociações e definição da sistemática de quitação de débitos do Tesouro
atividades gerais
Nacional para com o Banco do Brasil;
desempenhadas:
b) Elaboração, controle e acompanhamento da sistemática de movimentação de
recursos da Secretaria do Tesouro Nacional vinculados ao Orçamento das
Operações Oficiais de Crédito;
c) Estudos para elaboração da composição contábil para definição do déficit público
- FMI.
d) Elaboração, controle e acompanhamento da sistemática de movimentação de
recursos de programas administrados pelo Banco Central do Brasil, após o
encerramento da conta-movimento;
e) Elaboração da coletânea das principais informações dos Fundos e Programas
Especiais operacionalizados pelo Banco do Brasil;
f) Controle e acompanhamento de linhas de crédito operacionalizadas com
recursos de terceiro;
g) Programação orçamentária de empréstimos com recursos do Banco Central do
Brasil.
Empregador 6:
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
Início
01.07.2012
Saída
29.08.2012
Tempo (nº de
2 meses
anos e meses):
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
:
:
Cargo/ função:
Consultor
Descrição das
Sistematização das informações do Programa Nacional Sebrae nos Territórios da
atividades gerais
Cidadania
desempenhadas:
Início
15.07.2014
Saída
01.10.2014
Tempo (nº de
3 meses
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
:
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Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Consultor
Elaboração do Termo de Referência para o Concurso Jogos e Aplicativos para Educação
Financeira.
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6. OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos
nas áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.
a) Consultor do Sebrae Nacional na área de Acesso a Serviços Financeiros, Desenvolvimento Territorial e
Setorial, Aglomerações Produtivas e Arranjos Produtivos Locais.
b) Educador formador de cursos sobre operações financeiras, bancárias e estratégias para o
Desenvolvimento Regional Sustentável;
c) Educador formador de cursos sobre estratégias para atuação, notadamente com micro e pequenas
empresas, em Arranjos Produtivos Locais;
d) Educador formador de cursos sobre Microcrédito Produtivo Orientado – MPO.
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1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:
João Alberto Chagas lima
Endereço:
Cidade/ Estado
Telefone celular:
E-mail:
Nº Registro
Profissional –
se solicitado
1.1 DADOS DA SELEÇÃO
Edital para o qual se candidata:

CEP
Telefone residencial:
Data de nascimento: 06 /11/1956
UF:

PROJETO 914BRZ1042.7 EDITAL Nº 05/2017

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso:
Ciências Sociais
Tipo de Formação:
( ) Tecnólogo
( x ) Graduação
( ) Outros
Instituição de Ensino:
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
Data início (dd/mm/aa):
02/1979
Data conclusão (dd/mm/aa):
25/02/1983
3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu:
Tipo
( x ) Mestrado
( ) Doutorado
Área
Educação
Instituição de Ensino
Universidade de Brasília - UnB
Data início (dd/mm/aa):
01/2011
Data conclusão (dd/mm/aa):

26/07/2013

3.2 Lato Sensu:
Área
Sociologia
Instituição de Ensino
Data início (dd/mm/aa):

12/1983

Instituto Brasileiro de Medicina e Reabilitação
03/1983
Data conclusão (dd/mm/aa):

4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item
( ) Servidor público ativo federal
( ) Servidor público ativo estadual
( ) Servidor público ativo municipal
( ) Servidor público inativo. Especificar:
Exoneração
Aposentadoria
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
( ) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO, OEI,
Unicef, etc.) Especificar:
( ) Vigente
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Encerrado
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Funcionário de empresa estatal
( ) Funcionário de empresa privada
( ) Sem vínculo empregatício
( x ) Outros. Especificar:
Bolsista da Universidade federal do Rio Grande do Sul
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5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Específicas relacionadas com o edital:
Empregador 1:
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Início
01/08/2013
Saída
Tempo (nº de
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Descrição das
Coordenação vinculada à estruturação e implantação do Programa Segundo Tempo
atividades gerais
Padrão e Esporte da Escola; Organização e estruturação junto à coordenação do
desempenhadas:
setor ações necessárias aos processos de capacitação e acompanhamento dos
programas, bem como de seu desenvolvimento; Mapeamento da Distribuição
Regional de escolas para o processo de capacitação e acompanhamento das ECs;
Auxílio na definição do fluxo das ações internas e vinculadas ao MEC; Interação
com a equipe técnica do MEC; Elaboração de Relatórios de Gestão e Balanços da
coordenação; Assessoramento nas ações relativas aos programas sob a sua
gestão, acompanhando fluxos de documentos (recebimento de demandas,
elaboração de respostas, atendimento de prazos); Elaboração de manuais,
relatórios e instrumentos específicos, de forma a manter o acervo histórico das
normas e registros das ações desenvolvidas nos programas – Diretrizes e
Orientações aos parceiros; Participação em eventos, a fim de subsidiar ações
internas e acompanhamento das parcerias.
UNESCO Contrato SA-2429/2012: Escola Aberta: Juventude e Prevenção da Violência
Empregador 2:
Início
01/08/2012
Saída
31/08/2013
Tempo (nº de
12 meses
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
:
Cargo/ função:
Consultor Técnico
Descrição das
atividades gerais
Consultoria especializada destinada a produção de conteúdos de capacitação,
desempenhadas:
estudos técnicos para subsidiar o processo de monitoramento, fortalecimento da
gestão e formação dos profissionais de educação para as ações de integração dos
Programas escola Aberta e Mais Educação, no âmbito da política de Educação
Integral.

OEI – Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação a Ciência e a Cultura
Empregador 3:
Início
01/06/2011
Saída
31/04/2012
Tempo (nº de
10 meses
anos e meses):
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
:
:
Cargo/ função:
Consultor Técnico Especializado
Descrição das
atividades gerais
Consultoria especializada para a elaboração de estudos com vistas a subsidiar a
desempenhadas:
revisão e a elaboração de estratégias para o desenvolvimento do Programa Mais
Educação com foco na sua coadjuvância com o Programa Escola Aberta e o
Programa Cultura Viva

OEI – Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação a Ciência e a Cultura
Empregador 4:
Início
01/05/2010
Saída
31/01/2011
Tempo (nº de
09 meses
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
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:
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

:
Consultor Técnico Especializado
Mapear e sistematizar as ações do Programa Mais Educação nas escolas que
fizeram adesão em 2009, além de promover análise qualitativa e quantitativa dos
dados, visando o planejamento e gestão da educação integral e integrada

UNESCO Contrato SA-3486/2009: Escola Aberta: Juventude e Prevenção da Violência
Empregador 5:
Início
01/08/2009
Saída
31/12/2009
Tempo (nº de
5 meses
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
:
Cargo/ função:
Consultor Técnico
Descrição das
Construção de referenciais teórico-metodológicos visando subsidiar a formação
atividades gerais
permanente de agentes nas secretarias de educação e unidades escolares da
desempenhadas:
Região sudeste, responsáveis pela gestão e execução de projetos e programas
intersetoriais de educação e saúde, a partir da análise da adequação do material
teórico e clínico disponibilizado, a sua apropriação e utilização pelas redes de
ensino.

OEI – Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação a Ciência e a Cultura
Empregador 6:
Início
01/03/2009
Saída
30/06/2009
Tempo (nº de
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Consultor Técnico Especializado
Descrição das
Prestação de serviços técnicos especializados para levantamento e avaliação da
atividades gerais
implementação do Programa Mais Educação que aderiram ao programa em 2008.
desempenhadas:

6. PUBLICAÇÕES
Cite alguma publicação que tenha escrito (não anexar)

Elaboração e apresentação de Pôster:
Fundo de Investimento Esportivo – apresentado no 16º Encontro Nacional de Recreação e Lazer ENAREL, Promovido pelo SESI em parceria com a Universidade Federal da Bahia.
Rede Comunitária para o Desenvolvimento do Esporte e do Lazer no Estado de Mato Grosso do SulApresentado no 14º Encontro Nacional de Recreação e Lazer- ENAREL, promovido pelo Departamento de
Educação Física e Saúde da Universidade de Santa Cruz do Sul/RS, num total de 40 Horas;
Capacitação de Militantes Culturais para o Esporte e Lazer- Apresentado no 14º Encontro Nacional de
Recreação e Lazer- ENAREL, promovido pelo Departamento de Educação Física e Saúde da Universidade
de Santa Cruz do Sul/RS, num total de 40 Horas.
Espaço de Brincar – apresentação no 15º encontro Nacional de recreação e Lazer – ENAREL de 19 a 22
de novembro de 2003, promovido pela Prefeitura de Santo André e SESC São Paulo – total de 40 horas
Publicação:
Rede Comunitária para o Desenvolvimento do Esporte e Lazer no Estado de Mato Grosso do Sul – Texto
publicado nos Anais do II Seminário de Políticas Publicas em Esporte e Lazer realizado em Porto Alegre/RS
no período de 25 a 27 de abril de 2002.
Secretaria Nacional de Desenvolvimento de Esporte e de Lazer – Mesa Redonda “ Estratégias para o
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Desenvolvimento de Políticas Intersetoriais: Perspectivas de Parceria com o Lazer” I – Publicado no livro –
Brincar, Jogar, Viver – Lazer e Intersetorialidade com o PELC (Coordenador de Mesa)

7. OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos
nas áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.
Experiência profissional em gestão e/ou acompanhamento e avaliação de projetos educacionais e/ou
sociais, principalmente na implantação dos Programa Mais Educação. Implantação do programa Esporte
da Escola, desenvolvido pelo Ministério do Esporte em parceria com o MEC, nas escolas que aderiram ao
Programa de Educação integral Mais Educação.; Experiência de mais de 8 (oito) anos em Comissões e
Conselhos, federal e/ou estaduais; Experiência de mais de 6 (seis) anos na condução de processos de
trabalhos técnicos para estruturação de grupos focais constituídos de professores, educadores, dirigentes
estaduais e municipais; Experiência de mais de (1) um ano em análise e avaliação de projetos sociais;
Experiência de mais de 2 anos como professor universitário das disciplinas homem e sociedade e políticas
de saúde.
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Empregador 6:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Saída
(dd/mm/aa):

Tempo (nº de
anos e meses):

6. OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos
nas áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.
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1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:
Juciani Severo Corrêa
Endereço:
Cidade/ Estado
Telefone celular:
E-mail:
Nº Registro Profissional –
se solicitado
1.1 DADOS DA SELEÇÃO
Edital para o qual se candidata:

CPF:
CEP
Telefone residencial:
Data de nascimento: 11 /03/1981
UF:

PROJETO 914BRZ1148 EDITAL Nº 02/2017

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso:
Bacharelado em Ciências Sociais e Licenciatura em Sociologia
Tipo de Formação:
( ) Tecnólogo
( X ) Graduação
( ) Outros
Instituição de Ensino:
Universidade Federal de Santa Maria - UFSM
Data início (dd/mm/aa):
2002 Bel. – Lic. 2006
Data conclusão (dd/mm/aa):
Bel. 2005 - Lic. 2008
3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu:
Tipo
( X ) Mestrado
( X) Doutorado em Ciências Sociais - andamento
Área
Educação
Instituição de Ensino
Universidade Federal de Santa Maria - UFSM
Data início (dd/mm/aa):
2006
Data conclusão (dd/mm/aa): 2008
3.2 Lato Sensu:
Área
Instituição de Ensino
Data início (dd/mm/aa):

Data conclusão (dd/mm/aa):

4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item
( ) Servidor público ativo federal
( ) Servidor público ativo estadual
( ) Servidor público ativo municipal
( ) Servidor público inativo. Especificar:
Exoneração
Aposentadoria
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
( ) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO, OEI,
Unicef, etc.) Especificar:
( ) Vigente
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Encerrado
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
(
(
(

) Funcionário de empresa estatal
) Sem vínculo empregatício
) Outros. Especificar:

( X ) Funcionário de empresa privada
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5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Específicas relacionadas com o edital:
Empregador 1:
Centro Universitário Franciscano - UNIFRA
Início
14/010/2009
Saída
Tempo (nº de
8 anos e 4
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
meses
Cargo/ função:
Professora Universitária
Descrição das
Professora das disciplinas de: Políticas públicas e gestão educacional;
atividades gerais
ciência política; sociologia da educação; movimentos sociais; educação e
desempenhadas:
diversidade cultural; mídia e educação. Professora PRONATEC - IF

Farroupilha São Vicente do Sul – RS. Orientadora de trabalho de conclusão
de curso, nas áreas de sociologia e educação. Coordenadora dos grupos de
leitura e pesquisa: NUDICI e GEPESC.
Empregador 2:
Faculdade Palotina - Fapas
Início
24/02/2015
Saída
Tempo (nº de
1 ano e 11 meses
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
:
Cargo/ função:
Professora Universitária
Descrição das
Professora das disciplinas de: políticas públicas e gestão educacional;
atividades gerais
didática no curso de filosofia. Membro do NDE – Núcleo Docente
desempenhadas:
Estruturante. Professora e orientadora da pós-graduação em Educação e

Direitos Humanos.
Orientadora do grupo de pesquisa: Educação em Direitos Humanos: a
diversidade em cena.
Empregador 3:
Professora Pesquisadora – UAB – UFSM – Licenciatura em Sociologia EAD
Início
Saída
Tempo (nº de
22 meses
01/03/2012
20/12/2014
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
Cargo/ função:
Professora Pesquisadora
Descrição das
Professora das disciplinas: sociologia e ciência, tecnologia e sociedade.
atividades gerais
desempenhadas:
Empregador 4:
URCAMP – Universidade da Região da Campanha
Início
Saída
Tempo (nº de
19 meses
11/03/2008
10/10/2009
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
Cargo/ função:
Coordenadora pedagógica e professora da educação básica
Descrição das
Coordenadora pedagógica e professora das disciplinas de sociologia e
atividades gerais
filosofia.
desempenhadas:
Empregador 5:
Início
(dd/mm/aa):

Saída
(dd/mm/aa)
:

Tempo (nº de
anos e meses):

Cargo/ função:
Descrição das
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atividades gerais
desempenhadas:
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Empregador 6:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Saída
(dd/mm/aa):

Tempo (nº de
anos e meses):

6. PUBLICAÇÕES
Cite alguma publicação que tenha escrito (não anexar)
TELES, A. K.; CORRÊA, Juciani Severo
DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PRIMEIRA REPÚBLICA À CONTEMPORANEIDADE BRASILEIRA (1889-): ENTRE
MUDANÇAS NO ENSINO E A EFETIVAÇÃO DA EDUCAÇÃO COMO DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL. Revista
Litterarius. , v.15, p.01 - , 2016.
BRILL, A.; CORRÊA, Juciani Severo
Educação, Direitos Humanos e ambiente escolar. Revista Litterarius. , v.15, p.01 - , 2016.

7. OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos
nas áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.

Atualmente sou professora da graduação e pós-graduação, nos cursos de pedagogia, psicologia,
dentre outros. Trabalhei como coordenadora pedagógica e tenho experiência nas seguintes áreas:
Formação de Professores da escola básica; educação de jovens e adultos – EJA, políticas
públicas, diversidade cultural, educação e direitos humanos e educação e mídia.
Professora Pronatec – IF Farroupilha São Vicente do Sul – RS.
Participei como colaboradora do PNAIC/2014.
Tese de doutorado em andamento na área de Ciências Sociais – UNISINOS/RS - “ Educação e
Direitos Humanos”; sob orientação do Prof. Dr. Solon Viola.
Professora do curso de especialização em Educação e Direitos Humanos – FAPAS/RS.
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1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:
Jurema Iara Reis Belli
Endereço:
Cidade/ Estado
Telefone celular:
E-mail:

CPF:
CEP
Telefone residencial
Data de nascimento: 22 / 01/ 1965
UF:

Nº Registro Profissional –
se solicitado
1.1 DADOS DA SELEÇÃO
Edital para o qual se candidata:

PROJETO 914BRZ1148 EDITAL Nº 02/2017 – CONSULTOR TÉCNICO

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso:
Licenciatura em Pedagogia
Tipo de Formação:
( ) Tecnólogo
( X) Graduação
( ) Outros
Instituição de Ensino:
Associação Catarinense de Ensino – ACE
Data início (dd/mm/aa):
01/08/1984
Data conclusão (dd/mm/aa):
01/12/1987
3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu:
Tipo
( X ) Mestrado
( ) Doutorado
Área
EDUCAÇÃO
Instituição de Ensino
Pontificia Universidade Católica do Parana – PUC Pr
Data início (dd/mm/aa):
01/02/1994
Data conclusão (dd/mm/aa):
3.2 Lato Sensu:
Área
Instituição de Ensino
Data início (dd/mm/aa):

20/06/1997

Data conclusão (dd/mm/aa):

4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item
( ) Servidor público ativo federal
( X) Servidor público ativo estadual
( ) Servidor público ativo municipal
( ) Servidor público inativo. Especificar:
Exoneração
Aposentadoria
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
( ) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO, OEI,
Unicef, etc.) Especificar:
( ) Vigente
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Encerrado
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
(
(
(

) Funcionário de empresa estatal
) Sem vínculo empregatício
) Outros. Especificar:

(

) Funcionário de empresa privada
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5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Específicas relacionadas com o edital:
Empregador 1:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC JOINVILLE
17/05/1998
Saída
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tempo (nº de
18 anos e 8
(dd/mm/aa):
anos e meses): meses
PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR
a) Professora dos Cursos de Licenciatura.
b) Coordenadora do Projeto GEPES: Grupo de estudos em Políticas
Educacionais e Sociais
c) Coordenadora do Projeto de Mediação escolar em Parceria com o Municipio
de Joinville

Empregador 2:
ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE ENSINO – ACE
Início
01/08/1991
Saída
01/07/2002
Tempo (nº de
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
:
Cargo/ função:
PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR
Descrição das
a) Professora do Curso de Licenciatura
atividades gerais
b) Coordenadora de estagio Supervisionado
desempenhadas:

10 anos 11
meses

Empregador 3:
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO – ESTADO DE SANTA CATARINA
Início
01/02/1989
Saída
01/05/1992
Tempo (nº de
03 anos e 03
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
meses
:
:
Cargo/ função:
Professor de Educação especial
Descrição das
atividades gerais
Sala de Apoio – Projeto experimental da Secretaria de Educação
desempenhadas:
Empregador 4:
Início
(dd/mm/aa):

Saída
(dd/mm/aa)
:

Tempo (nº de
anos e meses):

Saída
(dd/mm/aa)
:

Tempo (nº de
anos e meses):

Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:
Empregador 5:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

/tmp/document6113859604678046514.doc
Currículo Jurema Iara Reis Belli (0548593)

2
SEI 23000.002627/2017-57 / pg. 85

CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório

Empregador 6:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Saída
(dd/mm/aa):

Tempo (nº de
anos e meses):

6. PUBLICAÇÕES
Cite alguma publicação que tenha escrito (não anexar)
Jurema Iara Reis Belli; AQUINO, L. C.; MENOM, M.
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 25 ANOS DE HISTORIA RELATOS
DE EXPERIENCIAS DA REGIÃO NORTE E NORDESTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
Florianópolis : UDESC, 2016, v.500. p.259. Brasil/Português. Meio de divulgação: Impresso,
ISBN: 9788583020684
Palavras chave: Educação, Conselho de Direito, Conselho Tutelar, Direitos Humanos
Referências adicionais :
o Livro retrata a trajetória de 25 anos de implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente , nos 16
Municípios da região norte e Nordeste de santa Catarina. O Projeto que é realizado na Universidade do
Estado de Santa Catarina, no Município de Joinville, teve a participação efetiva de todos os municípios que
relataram suas histórias avanços e desafios destes 25 anos. Um Trabalho único e de profunda pesquisa
que retrata as dificuldades e limitações destes municípios até hoje.
3. BELLI, J. I. R. MANSKE, M; SESTREM, S. ;
UDESC JOINVILLE 50 ANOS DE HISTORIA UMA TRAJETORIA DE SUCESSO NO ENSINO PUBLICO
SUPERIOR DE SANTA CATRINA. FLORIANÓPOLIS: UDESC, 2015, v.1. p.237. Brasil/Português. Meio de
divulgação: Impresso, ISBN: 9788583020691
Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Impresso, ISBN: 9788583020691
O Livro retrata a trajetória de 50 anos de fundação do Centro de Ciências Tecnologias na Cidade de
Joinville. O trabalho relata as principais fases de implantação, de desenvolvimento e de crescimento até os
dias de hoje, e como a Universidade se expandiu neste período. Com uma proposta histórica que marca o
momento em que se comemora este período, o livro pretende ser um marco de referência literária.
4. BELLI, J. I. R. TÉCNICAS DE ENSINO E RECURSOS DIDÁTICOS. Joinville: Letradágua, 2002, v.1000.
p.84. Brasil/Português. Meio de divulgação: Impresso, ISBN: 8587648292
O Livro relata uma série de técnicas de ensino aplicadas ao setor de Educação, mais voltado a educação
de jovens e adultos, assim como a utilização correta de alguns instrumentos didáticos a serem utilizados na
sala de aula. O Livro retrata a possibilidade de fazer mudanças sem perder o foco do objeto de ensino.O
Uso de novas técnicas e recursos para a melhoria do ensino/aprendizagem é o objetivo final do trabalho.
5. BELLI, J. I. R.
EDUCAÇÃO CONTINUADA UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA OS SETORES DE TREINAMENTO.
Porto Alegre : EST EDIÇÕES, 2001, v.1000. p.87.
Brasil/Português. Meio de divulgação: Impresso, ISBN: 6583124098164
A visualização da função educacional no contexto do trabalho organizado é uma tarefa preliminar que, se
bem realizada, propicia um sentido alternativo à formação dos Pedagogos. Nesta linha de preocupações se
insere pressuposto que derivam da superação da dicotomia racionalidade econômico empresarial versus
racionalidade pedagógica/humanística.
Trabalhos publicados em anais de eventos (completo)
1. BELLI, J. I. R.
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FORMAÇÃO DOCENTE: competências e habilidades para o século XXI In: EDUCERE 2015, 2015,
Curitiba. Formação de Professores, Complexidade e Trabalho Docente. Curitiba: Editora Universitária
Champagnat, 2015. v.1. p.28819 28832 ISBN :
Brasil/Português. Meio de divulgação: Meio digital. Home page:
[http://educere.bruc.com.br/anais/dados/2015/]
Este trabalho tem como objetivo apresentar em uma perspectiva de educação comparada a área de
Formação de Professores para o Ensino Técnico Profissionalizante entre Brasil e Portugal. Trabalho

7. OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos
nas áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.
ATIVIDADE 1) COORDENAÇÃO DO PROJETO GEPES : Período 2002 – Atual
GEPES GRUPO DE ESTUDOS EM POLITICAS EDUCACIONAIS E EDUCACIONAIS
Descrição: O projeto integra 16 Municípios da Regional da Amvali, e Amunesc, com a Participação de 16
Conselhos de Direito e 17 Conselhos Tutelares, tem com referência a mobilização dos conselhos na
integração de Políticas Públicas que atendam ao Estatuto da Criança e adolescente previsto em lei. É
Necessário pensarmos uma política de atendimento em Rede, mais integrada e que supere as práticas
profissionais existentes até o momento. É preciso um grande esforço coletivo, e um comprometimento de
grupo e de coletividade. Segundo Birman (2010;12), “articular-se significa sobretudo fazer contato, cada
um mantendo sua essência, mas abrindo-se a novos conhecimentos, a circulação das ideias e propostas
que podem forjar uma ação coletiva concreta na direção coletiva do bem comum”. A atuação fundamental
do Grupo em todos os momentos do projeto tem assumido diferentes formas de transferência do
conhecimento para toda sociedade. A relação institucional entre o trabalho do Grupo de Estudos e a
Universidade é uma garantia dos Direitos Fundamentais propostos através do PNDH3 Plano Nacional de
Direitos Humanos 3, ainda considerado um desafio sob muitos aspectos. proposto pelas Novas Diretrizes
Curriculares para a Educação Básica, que prevê em toda a sua dimensão a necessidade articuladora entre
a Universidade e a comunidade para o desenvolvimento de Ações efetivas que atendam a todas as
dimensões fundamentais, o GEPES, atua como articulador das principais ações que oportuniza este debate
nos eixos centrais onde a Universidade atua: . Situação: Em andamento Natureza: Projeto de extensão
Alunos envolvidos: Graduação (5);
2) COORDENAÇÃO DO: I COINPOSE – I Congresso Internacional de Políticas Sociais e Educacionais:
Mediação Escolar e 14° Seminário Regional: Celebrando os 25 Anos do ECA
O evento reuniu profissionais da Educação, como Professores e Diretores, Conselheiros Tutelares e
Conselhos Municipais de Direito da Criança e do Adolescente, profissionais da Saúde, Coordenadores de
Cursos de Licenciaturas, representantes de entidades Governamentais e não Governamentais,
profissionais do Poder Judiciário, além de pesquisadores, estudantes e demais interessados na temática do
evento
https://www.facebook.com/Icoinpose/?fref=ts
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1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:
Lauro Stocco
Endereço:
Cidade/ Estado
Telefone celular:
Telefone residencial:
E-mail:
Nº Registro Profissional – se solicitado
1.1 DADOS DA SELEÇÃO
Edital para o qual se candidata:

CEP
Data de nascimento: 23/12/1978
UF:

PROJETO 914BRZ1148 EDITAL Nº 02/2017

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso:
Ciência Política
Tipo de Formação:
( ) Tecnólogo
( x ) Graduação
( ) Outros
Instituição de Ensino:
Universidade de Brasília (UnB)
Data início (dd/mm/aa):
08/1999
Data conclusão (dd/mm/aa):
02/2003
3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu:
Tipo
( x ) Mestrado
( ) Doutorado
Área
Ciência Política e Sociologia
Instituição de Ensino
Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ)
Data início (dd/mm/aa):
03/2003
Data conclusão (dd/mm/aa): 12/2006
Título da dissertação: “Preconceito, branqueamento e anti-racialismo: porque e como utilizar a
categoria negro nas políticas de ação afirmativa”.
Tipo
( ) Mestrado
( x ) Doutorado – cursando
Área
Sociologia
Instituição de Ensino
Universidade de Brasília (UnB)
Data início (dd/mm/aa):
03/2011
Data conclusão (dd/mm/aa): Em andamento.
Título provisório da tese: “Reformas educacionais, transformações das famílias e a evolução das
desigualdades educacionais no Brasil nos últimos 50 anos”.
3.2 Lato Sensu:
Área
Instituição de Ensino
Data início (dd/mm/aa):

Data conclusão (dd/mm/aa):

4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item
( ) Servidor público ativo federal
( ) Servidor público ativo estadual
( ) Servidor público ativo municipal
( ) Servidor público inativo. Especificar:
Exoneração
Aposentadoria
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
( x ) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO, OEI,
Unicef, etc.) Especificar:
( ) Vigente
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( x ) Encerrado
Início (dd/mm/aa): abril de 2016
Término (dd/mm/aa): dezembro de 2016
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(
(
(

) Funcionário de empresa estatal
) Sem vínculo empregatício
) Outros. Especificar:

(

) Funcionário de empresa privada

5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Específicas relacionadas com o edital:
Empregador 1:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU) de São Paulo
Início
04/2016
Saída
12/2016
Tempo (nº de
9 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Consultor
Descrição das
Membro da equipe responsável pela construção do Sistema de
atividades gerais
Monitoramento do Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo (PDE
desempenhadas:
2014). A mim coube a elaboração das ferramentas necessárias ao
monitoramento de dois dos principais componentes da Política de
Desenvolvimento Urbano da cidade de São Paulo: a Outorga Onerosa do
Direito de Construir (OODC) e as Operações Urbanas Consorciadas (OUC).
Para isso, utilizei uma metodologia de estruturação do monitoramento de
ações governamentais com a qual venho trabalhando há vários anos. A
primeira etapa foi explicitar a “teoria do programa” por meio do modelo
lógico. A partir disso, foi possível especificar um conjunto de indicadores
equilibrado para esses dois componentes do PDE 2014, que relacionasse os
produtos dos processos realizados com os resultados esperados. Em
seguida, foi necessário um árduo trabalho de preparação dos bancos de
dados para a alimentação dos indicadores, que exigiu não apenas a
costumeira limpeza e reorganização dos dados de bancos existentes, mas
também a construção de alguns bancos de dados primários. Além disso, foi
necessária a migração e unificação de uma quantidade de planilhas excel não
padronizadas, o que foi alcançado por meio da aplicação de procedimentos
específicos em linguagem SQL (Strutured Query Language). Ainda nessa
etapa, foram propostas novas coletas (e seus respectivos fluxos de
informação) para a alimentação de todos os indicadores especificados. O
cálculo manual dos indicadores para os quais as informações já existiam foi
feito por meio do programa estatístico Stata, e a partir desses primeiros
resultados foi possível o estudo das disposições gráficas mais adequadas
para cada indicador. Por fim, auxiliei o programador da equipe no
carregamento online do sistema informatizado, o qual pode ser visto no
seguinte endereço: http://monitoramentopde.gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/.

Empregador 2:
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)
Início
01/2015
Saída
01/2016
Tempo (nº de
12 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Consultor
Descrição das
Nesta segunda passagem pelo MDS, apoiei os trabalhos do Departamento de
atividades gerais
Condicionalidades da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania
desempenhadas:
(DECON/SENARC) em duas frentes: a) calculando diversos indicadores
educacionais a partir de microdados da PNAD/IBGE, que normalmente
levavam em consideração a situação do estrato que representa os 20% mais
pobres da população brasileira; e b) conduzindo uma pesquisa quantitativa e
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qualitativa sobre as causas da não localização no sistema escolar de alguns
beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) em idade escolar. Para a
realização da parte quantitativa desta pesquisa, foram utilizados os
microdados do Sistema de Condicionalidades do Programa Bolsa Família
(SICON)/Sistema Presença e também um banco de dados construído a partir
do pareamento fonético do SICON/Sistema Presença com o Censo Escolar. A
parte qualitativa da pesquisa buscou entender as várias etapas envolvidas no
processo de produção das informações referentes à condicionalidade de
educação do PBF em um país com contextos administrativos locais tão
distintos. Para isso, eu a desenhei de modo que o trabalho de campo
ocorresse tanto em munícipios que enfrentam dificuldades na inserção de
suas crianças e jovens do PBF no sistema escolar quanto naqueles que
desempenham essa atividade com grande sucesso. Ao final, foram
pesquisados cinco municípios de três regiões brasileiras: Sudeste, Nordeste
e Norte. Além disso, em cada município o trabalho foi desenvolvido nos dois
espaços que lidam diretamente com a frequência escolar dos beneficiários do
PBF: a escola e a prefeitura. Isso permitiu que todos os atores chave do
processo de gestão da frequência escolar do PBF fossem entrevistados.
Empregador 3:

Programa de Doutorado em Sociologia e Pesquisa Social, Università degli
Studi di Trento, Itália
Início
01/2013
Saída
07/2013
Tempo (nº de
7 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Pesquisador visitante
Descrição das
Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE) da Coordenação de
atividades gerais
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Intercâmbio de
desempenhadas:
experiências com outros doutorandos e pesquisadores sobre história, teorias
e métodos de análise das desigualdades educacionais e sobre avaliação de
políticas públicas; participação de seminários; acompanhamento de curso de
análise multivariada.
Empregador 4:
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)
Início
04/2010
Saída
12/2012
Tempo (nº de
1 ano e 10
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
meses
Cargo/ função:
Consultor
Descrição das
A partir da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI), trabalhei
atividades gerais
na estruturação do monitoramento de programas da Secretaria Nacional de
desempenhadas:
Assistência Social (SNAS) e da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional (SESAN) – construção de modelos lógicos, especificação de
indicadores de produto e resultado, definição e/ou desenvolvimento de suas
fontes de alimentação e dos procedimentos para análise dos dados
(importante salientar o caráter participativo da metodologia utilizada, com
modelos lógicos e indicadores construídos em conjunto com as equipes
gestoras das ações, em oficinas realizadas com as áreas técnicas e posterior
validação junto às direções). Redação de relatórios de monitoramento
baseados nos indicadores especificados para os programas – utilizando o
software estatístico Stata. Redação de documentos técnicos com discussão
conceitual e orientações práticas para a implantação de processos de
monitoramento focados em resultados. Exposição em eventos externos da
experiência da SAGI/MDS na estruturação do monitoramento de programas
sociais. Posteriormente, realizei consultoria direta ao Departamento de
Benefícios Assistenciais (DBA/SNAS). As tarefas descritas acima foram
executadas por meio de três contratos PNUD: um para o período de abril de
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2010 a junho de 2011; outro de setembro de 2011 a janeiro de 2012; e um de
setembro a dezembro de 2012.
Empregador 5:
Ministério da Educação (MEC)
Início
05/2009
Saída
03/2010
Tempo (nº de
8 meses
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
:
Cargo/ função:
Consultor
Descrição das
Desenvolvimento do Plano de Monitoramento do "Programa Brasil
atividades gerais
Alfabetizado": construção/atualização do modelo lógico do programa,
desempenhadas:
especificação de indicadores, definição (e desenvolvimento) de suas fontes de
informação e dos procedimentos para sua análise. Construção do modelo
lógico e especificação de indicadores para a "Estratégia Interministerial de
Educação nas Prisões". Análise e orientação do Plano de Avaliação do
"Programa Nacional do Livro Didático para a Alfabetização de Jovens e
Adultos" (PNLA). Estudo do método de trabalho empregado pela Ilha de
Atendimento da SECAD na realização de inquéritos telefônicos.
Empregador 6:
Pact Brasil
Início
09/2008
Saída
02/2009
Tempo (nº de
6 meses
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
:
Cargo/ função:
Assessor técnico
Descrição das
Coordenação do "Programa Qualidade de Vida, Prevenção PositHIVa e
atividades gerais
Inclusão Social para Pessoas Vivendo com HIV e Aids". Acompanhamento de
desempenhadas:
questões técnicas discutidas com a sede da Pact em Washington, com as
Organizações Não-Governamentais (ONG) financiadas e com a USAID
(financiador). Assistência às ONG financiadas e aos consultores diretamente
ligados a elas. Desenvolvimento das atividades de Monitoramento & Avaliação
(M&A), incluindo revisão de modelos lógicos e planos de M&A, condução de
estudo de linha de base, análise de relatórios das ONG financiadas.
Empregador 7:
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO)
Início
03/2006
Saída
09/2008
Tempo (nº de
1 ano e 8 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
Cargo/ função:
Assessor técnico de monitoramento e avaliação
Descrição das
Membro da equipe formada para desenhar o sistema de monitoramento do
atividades gerais
"Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas", que era então a maior ação
desempenhadas:
educacional do governo federal em saúde sexual e saúde reprodutiva.
Desenvolvimento do modelo lógico do projeto, estabelecimento de seus
indicadores e definição das fontes de informação para alimentação do sistema.
Construção de sistema de informação gerencial e desenho de survey nacional
de conhecimento, atitudes e prática (CAP) para alimentação dos indicadores
de resultado do projeto.
Empregador 8:
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO)
Início
03/2005
Saída
03/2006
Tempo (nº de
1 ano e 2 mês
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
:
Cargo/ função:
Pesquisador assistente
Descrição das
Responsável pela análise dos dados quantitativos do estudo "Proficiência
atividades gerais
escolar e a questão racial", assistência na análise de dados qualitativos,
/tmp/document9173349852898528775.doc
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desempenhadas:

redação de versões intermediárias e finais de textos, revisão final dos textos
para a publicação do livro ("Relações raciais na escola: reprodução de
desigualdades em nome da igualdade". Brasília, UNESCO e Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira-INEP/MEC, 2006).
Professor no módulo "Vulnerabilidade e racismo" do curso de "Juventudes e
Direitos Humanos para a Polícia Militar do Distrito Federal", organizado em
conjunto com o Observatório de Violências nas Escolas da Universidade
Católica de Brasília, maio de 2005.

Empregador 9:
Pré-Vestibular Popular Sonho Cidadão
Início
04/2003
Saída
12/2004
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Professor voluntário de História do Brasil
Descrição das
Preparação de aulas e docência.
atividades gerais
desempenhadas:

Tempo (nº de
anos e meses):

1 ano e 9
meses

Empregador 10:
Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ)
Início
09/2003
Saída
10/2004
Tempo (nº de
1 ano e 2
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
meses
Cargo/ função:
Assistente de pesquisa
Descrição das
Participação no projeto “Políticas de cotas e ação afirmativa: um estudo
atividades gerais
comparado da experiência norte-americana”. Organização de informações
desempenhadas:
bibliográficas e estatísticas e redação de resumos de artigos relevantes ao
tema da pesquisa.
Empregador 11:
University of South Carolina (EUA)
Início
04/2002
Saída
08/2002
Tempo (nº de
5 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Assistente de pesquisa
Descrição das
Trabalho de coleta e organização de dados sobre as eleições presidenciais de
atividades gerais
1945, 1950 e 1960 no Tribunal Superior Eleitoral para subsidiar a pesquisa
desempenhadas:
“Explaining Democratic Stability in Brazil: Identifying Weak and Strong
Electoral Connections in Legislative Organization”, da professora Mona Lyne.
6. OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos
nas áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.
Para este trabalho, as experiências mais importantes que tive foram na Secretaria de Avaliação e Gestão
da Informação (SAGI) do MDS e na Diretoria de Políticas da Educação de Jovens e Adultos (DPEJA) do
MEC. Na SAGI, tive a oportunidade de participar em 2010 da criação do Departamento de Monitoramento,
onde fui responsável pelo desenvolvimento e implementação da sistemática de monitoramento de
programas empregada em diversas ações do ministério. Duas características dessa metodologia merecem
ser citadas: a primeira, que ela foi concebida dentro de uma perspectiva de gestão por resultados, ou seja,
o monitoramento era desenhado tendo em vista tanto as etapas chave da execução da ação quanto os
efeitos que deveriam ser gerados no público-alvo dos programas. A segunda característica foi a aplicação
de uma abordagem participativa tanto na explicitação do modelo/matriz lógica quanto na especificação dos
indicadores dos programas. Isso permitiu não apenas a pactuação de cada etapa da construção do
processo de monitoramento entre os diversos atores envolvidos, como também que ao final do processo os
técnicos e gestores estivessem aptos a consumir as informações geradas pelo monitoramento, realmente
empregando-as nos processos de tomada de decisão. Anteriormente, na DPEJA/MEC, eu havia enfrentado
pela primeira vez todos os desafios de desenhar integralmente um plano de monitoramento para uma ação
/tmp/document9173349852898528775.doc
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altamente complexa e então prioritária como o Programa Brasil Alfabetizado. O produto final desse trabalho
ficou registrado no documento técnico: STOCCO, Lauro.(2009), PRODUTO IV – “Plano de Monitoramento
do Programa Brasil Alfabetizado”. Projeto BRA/06/005-OEI A Educação Como Fator de Coesão Social,
SECAD/MEC. Por fim, gostaria de destacar ainda que minha pesquisa de doutorado trata dos impactos das
reformas educacionais sobre a evolução das desigualdades educacionais no Brasil, o que vem sendo feito
por meio de análises históricas e estatísticas (usando todas as edições da PNAD desde 1973 até 2014).
Mais informações sobre minha trajetória profissional e acadêmica podem ser vistas em:
http://lattes.cnpq.br/4679545233932404.
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CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório
1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:
Lia Paula Rodrigues Gomes Oliveira
CPF:
Endereço:
Cidade/ Estado
CEP
Telefone celular:
Telefone residencial:
E-mail:
Data de nascimento: 27 07
/1978
Nº Registro Profissional –
UF:
se solicitado

1.1 DADOS DA SELEÇÃO
Edital para o qual se candidata:

PROJETO 914BRZ1148 EDITAL Nº 02/2017 - Técnico

Perfil

Perfil: Consultor

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso:
Psicologia
Tipo de Formação:
( ) Tecnólogo
Instituição de Ensino:
Unitri
Data início (dd/mm/aa):
01/01/2001

3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu:
Tipo
(
Área
Instituição de Ensino
Data início (dd/mm/aa):

( x ) Graduação

( ) Outros

Data conclusão (dd/mm/aa):

02/08/2004

) Mestrado
( X ) Doutorado
Educação
Universidad Católica de santa Fé
01/01/2011
Data conclusão (dd/mm/aa): 11/10/2016

3.2 Lato Sensu:
Área
Terapia Comportamental e Cognitiva –Psicologia
Instituição de Ensino
USP -SP
Data início (dd/mm/aa):
01/02/2005
Data conclusão (dd/mm/aa):

08/11/2005

4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item
( ) Servidor público ativo federal
( ) Servidor público ativo estadual
( ) Servidor público ativo municipal
( ) Servidor público inativo. Especificar:
Exoneração
Aposentadoria
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
( ) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO, OEI,
Unicef, etc.) Especificar:
( ) Vigente
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Encerrado
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Funcionário de empresa estatal
( ) Funcionário de empresa privada
( ) Sem vínculo empregatício
( X ) Outros. Especificar: Atuo como psicóloga Clínica no Instituto de Neurociências de Uberlândia
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CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório
5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Específicas relacionadas com o edital:
Empregador 1:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

FUCAMP
Saída
(dd/mm/aa):
Professora Universitária

Tempo (nº de
anos e meses):

Professora da graduação nos cursos de licenciatura e administração, gestora
e professora de cursos de Pós Graduação em Psicologia de Trânsito e
neuropedagogia, e psicóloga institucional do setor psicossocial, palestrante
e responsável por visitas com as alunas em instituições ligadas a disciplina.

Empregador 2:
Aeroclube de Uberlândia
Início
06/03/2007
Saída
Atual
Tempo (nº de
9 amos e 7
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
meses
Cargo/ função:
Instrutora
Descrição das
Gestora e Instrutora da disciplina Fator Humano na Aviação Civil, Treinamento de
atividades gerais
Pilotos no CRM, e Palestrante do Curso de Preparação de Aeronautas para
desempenhadas:
Entrevistas de Empresas Aéreas.
Empregador 3:
Instituto de Neurociências
Início
03/09/2004
Saída
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Psicóloga Clínica
Descrição das
Psicóloga Clínica
atividades gerais
desempenhadas:

Atual

Tempo (nº de
anos e meses):

12 anos

Empregador 4:
UNIUBE
Início
02/07/2010
Saída
04/08/2016
Tempo (nº de
6 anos
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Gestora de Pós Graduação e Professora
Descrição das
Coordenadora do Curso Gestão Estratégia de Pessoas e do Curso Pós Graduação
atividades gerais
em Psicologia do Trânsito e neuropedagogia. Professora Universitária da EAD e
desempenhadas:
presencial nos cursos de humanas, administração, pedagogia, engenharia.
Empregador 5:
UNITRI
Início
03/03/2010
Saída
10/11/2011
Tempo (nº de
18 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Gestora do Curso de Pós-Graduação em Neuropedagogia
Descrição das
Coordenadora e professora do Curso de Pós Graduação Neuropedagogia
atividades gerais
desempenhadas:
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Empregador 6:
Alfabetização Solidária
Início
06/08/1998
Saída
05/12/2005
Tempo (nº de
7 anos e 4
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
meses
Cargo/ função:
Professora do Alfasol
Descrição das
Atuação como monitora-professora no programa alfabetização solidária, nos
atividades gerais
estados MA, PI, AL do BRASIl. MEC/AlfasoL
desempenhadas:
6. OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos
nas áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.

Sou professora Universitária na Graduação e Pós Graduação. Tenho experiência em formação de gestores e
professores, em Gestão de Pós Graduação, em atividades de planejamento e implementação de projetos de
formação docente, em atividades de pesquisa educacional, institucional, desenvolvimento e inovação,
pesquisa do Ensino Superior a mais de 8 anos.
Minha tese do doutorado em educação permitiu investigar sobre políticas públicas educacionais como o
Enem e foi apresentada na Argentina como um evento latino-americano. Experiência em políticas públicas
nos projetos voluntários educacionais e sociais em ONGs: Na casa do menor Nova Canaã e Instituição Cristã
Assistência Social Uberlândia em Uberlândia (ICASU) que faz acolhimento à adolescente sobre a guarda de
Juizado (2010 a 2014).
Sou membro do Conselho Municipal Anti-drogas (COMAD) representando as IES de 2014 até momento
atual, e no Programa Alfabetização Solidária de 1998 a 2005 trabalhei com políticas públicas educacionais.
Tenho vasta experiência na área da saúde como psicóloga clínica à 12 anos.
O programa Alfabetização Solidária foi uma das melhores realizações de alfabetizar jovens e adultos dos
estados nordestinos ultrapassando as barreiras de distância e de preconceitos. Foi uma vivência muito
importante de forma cultural, social e psicológica, com uma enorme gratificação dos resultados que no final
do projeto muitos adultos estavam lendo e escrevendo. Neste projeto eu fiscalizava se as prefeituras dos
estados MA, PI, AL estavam cumprindo com as regras oferecidas para a população em relação aos
benefícios, materiais e obrigações políticas.
Outra atuação importante é o que exerço atualmente: Ministro cursos no Instituto de Neurociências sobre
Montessori, Avaliação Psicológica, Medo de dirigir, entre outros assuntos. Atua principalmente nos seguintes
temas: educação, aviação, cultura, alfabetização, autoconhecimento, neurociência, arte e psicologia, gestão
de pessoas e RH. Elaboração de pesquisas, relatórios descritivos, analíticos e propositivos que sistematizem
violações de Direitos Humanos no Brasil, na área da educação da aviação e da psicologia.
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1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:
Liliana Claudia oliveira vieira
RG:
Endereço:
Cidade/ Estado
Telefone celular:
Nº Registro Profissional –
se solicitado

CEP
Telefone residencial:
Data de nascimento: 09 / 12 /1963
UF:

1.1 DADOS DA SELEÇÃO
Edital para o qual se candidata:
PROJETO 914BRZ1148EDITAL Nº 02
Código do perfil pretendido:

Consultor técnico

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso:
Pedagogia
Tipo de Formação:
( ) Tecnólogo
Instituição de Ensino:
UNIRON
Data início (dd/mm/aa):
20/02/2004
3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu:
Tipo
( x ) Mestrado
Área
Educação
Instituição de Ensino
UFMG
Data início (dd/mm/aa):
12/02/2008
1 Stricto Sensu
Tipo
( ) Mestrado
Instituição de Ensino
UFMG
Data início (dd/mm/aa):
29/03/2009
3.2 Lato Sensu:
Área
Educação- gestão escolar
Instituição de Ensino
unir
Data início (dd/mm/aa):
03/03/2009

( x ) Graduação

( ) Outros

Data conclusão (dd/mm/aa):

(

19/11/2007

) Doutorado

Data conclusão (dd/mm/aa):

20/02/2009

( X ) Doutorado
28/02/2011

Data conclusão (dd/mm/aa):

23/12/2010

4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item
( ) Servidor público ativo federal
( ) Servidor público ativo estadual
( ) Servidor público ativo municipal
( ) Servidor público inativo. Especificar:
Exoneração
Aposentadoria
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
(

) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO, OEI,
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Unicef, etc.) Especificar:PNUD
( ) Vigente
Início
( x ) Encerrado
Início 18/11/2014
(
(
(

) Funcionário de empresa estatal
) Sem vínculo empregatício
) Outros. Especificar:

Término (dd/mm/aa)
Término 01/10/2015
(

) Funcionário de empresa privada

5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Específicas relacionadas com o edital:
Empregador 1:
INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA
Início
2/04/2010
Saída
02/4/2013
Tempo (nº de
3ANOS
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Orientadora do PRONATEC –ifro –Instituto Federal de Rondônia
Coordenação e Orientação pedagógica PRONATEC
Descrição das
atividades gerais
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) foi criado pelo
desempenhadas:
Governo Federal, em 2011, com o objetivo de ampliar a oferta de cursos de educação
profissional e tecnológica.O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Rondônia – IFRO, tem atendido as demandas do PRONATEC desde final de 2011. Sua
função dentro do PRONATEC é ser um parceiro ofertante, ou seja, é o representante da
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (EPCT) responsáveis por
ministrar os cursos pactuados junto ao Ministério da Educação.
Atividade desenvolvida


acompanhar as atividades e a frequência dos estudantes, atuando em conjunto com
os demais profissionais para prevenir a evasão e aplicar estratégias que favoreçam a

permanência;


articular as ações de acompanhamento pedagógico relacionadas ao acesso, à

permanência, ao êxito e à inserção socioprofissional indígenas quilombolas


realizar atividades de divulgação junto aos demandantes, apresentando as ofertas da

instituição;


promover atividades de sensibilização e integração entre os estudantes e equipes da

Bolsa-Formação;


articular ações de inclusão produtiva em parceria com as agências do Serviço
Nacional de Emprego (SINE);



Prestar serviços de atendimento e apoio acadêmico às pessoas com deficiência



Monitoramento e ou avaliação de resultados da politica social do pronatec

Coordenação de mulheres mil
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Coordenação pedagógica
Mulheres Mil passou a integrar o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego (Pronatec) por meio da iniciativa Bolsa Formação. A oferta é resultado da parceira
entre o MEC e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), no
âmbito do Plano Brasil Sem Miséria (Pronatec/BSM), articulado com a meta de erradicação
da pobreza extrema no país.
O programa é executado pelas unidades da Rede Federal de Educação Profissional Científica
e Tecnológica.
Atividades desenvolvida
•

acompanhar as atividades e a frequência dos estudantes, atuando em conjunto com

os demais profissionais para prevenir a evasão e aplicar estratégias que favoreçam a
permanência;
•

articular as ações de acompanhamento pedagógico relacionadas ao acesso, à

permanência, ao êxito e à inserção socioprofissional indígenas quilombolas
•

realizar atividades de divulgação junto aos demandantes, apresentando as ofertas da

instituição;
•

promover atividades de sensibilização e integração entre os estudantes e equipes da

Bolsa-Formação;
•

articular ações de inclusão produtiva em parceria com as agências do Serviço

Nacional de Emprego (SINE);
•

Empregador 2:

Prestar serviços de atendimento e apoio acadêmico às pessoas com deficiência

CONSULTORIA DE ASSESSORAMENTO gestão de políticas públicas educacionais

PREFEITURA DE PORTO VELHO
Início
12/12/08
Saída
12/12/2013
Tempo (nº de
05 anos
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
:
Cargo/ função:
GERNTE DE POLITICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS PARA EDUCAÇÃO BASICA
Descrição das
 Implantação política de formação tecnologica profissional para professores da
atividades gerais
EJA
desempenhadas:


Monitoramento eou avaliação de politicas educacional sociais



Planejamento,gestão e avaliação da educação profissional tecnológica no
Município de Porto Velho em ênfase profissionalizante em consonância com o
instituto federal de Rondônia SESI SENAT SENAC
Para indígena
Etnia Cinta Larga
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Etnia Cinta Larga
Etnia Karipuna
Para quilombolas


Participação no planejamento do plano anual de EJA profissional tecnológica
do Município de Porto Velho



COORDENAÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE TRABALHO POLITICAS
PUBLICAS EDUCAÇIONAIS PRA JUVENTUDE



Monitoramento e ou avaliação de resultaos

Empregador :
Gov do estado de RONDÔNIA
Início
12/12/208
Saída
12/12/2014
Tempo (nº de
06 anos
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
:
Cargo/ função:
Coordenadora do projeto GUAPORÉ EDUCAÇÃO INTEGRAL
Descrição das
 Planejamento, Implantação monitoramento e avaliação da educação integral
atividades gerais
para os adolescente em privação de liberdade
desempenhadas:

Planejamento, Implantação monitoramento e avaliação da EJA para
adolescente em privação de liberdade em consonância com o pronatec


Coordenação do projeto de educação profissional do município de porto
velho com articulação do governo de estado de Rondônia

da casa da

juventude trabalhando com jovens adultos e mulheres em vulnerabilidade
social
6. OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos nas áreas
mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.
Nossa experiência mais tocante nessa longa caminhada na educação foi sem dúvida implementar a escola de
formação continua para professores da educação básica,foi um ganho para educação do Município.
Trabalhando desenvolvimento e a aprendizagem na perspectiva da Educação Inclusiva teorias do desenvolvimento
humano;teorias da aprendizagem; relação entre desenvolvimento e aprendizagem.
Ensino Colaborativo definição e fundamentos teóricos do ensino colaborativo; o ensino colaborativo como estratégias
de construção da escola inclusiva. As atividades lúdicas contamos hoje com profissionais extremamente preparados
para oferecer uma educação básica de qualidade.
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E a segunda experiência foi a participação na construção do plano anual de educação no município essa dinâmica
político-pedagógica contribuiu efetivamente para a rediscussão das políticas educacionais, programas e ações
governamentais, a fim de consolidar a educação como direito social e atender a diversidade total das necessidades dos
alunos nas escolas comuns a democratização da gestão, o acesso e a garantia da permanência de crianças, jovens e
adultos nas instituições de ensino brasileiras e o respeito as Metas do Milênio na perspectiva de se ter uma educação
para todos;
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1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:
LUCAS RODRIGUES CUNHA
Endereço:
Cidade/ Estado
CEP
Telefone celular:
Telefone residen
E-mail:
Nº Registro Profissional –
se solicitado
1.1 DADOS DA SELEÇÃO
Edital para o qual se candidata:

CPF:
cial:
Data de nascimento: 15/01/1985
UF MG
:

Edital nº 02/2017- SECADI

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso:
CIÊNCIAS SOCIAIS
Tipo de Formação:
( ) Tecnólogo
(X) Graduação
( ) Outros
Instituição de Ensino:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Data início (dd/mm/aa):
01/03/2005
Data conclusão (dd/mm/aa):
05/12/2008
3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu: CIÊNCIA POLÍTICA
Tipo
( X ) Mestrado
( ) Doutorado
Área
CIÊNCIAS HUMANAS
Instituição de Ensino
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Data início (dd/mm/aa):
01/03/2009
Data conclusão (dd/mm/aa):
3.2 Lato Sensu:
Área
Instituição de Ensino
Data início (dd/mm/aa):

05/12/2011

Data conclusão (dd/mm/aa):

4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item
( X) Servidor público ativo federal
( ) Servidor público ativo estadual
( ) Servidor público ativo municipal
( ) Servidor público inativo. Especificar:
Exoneração
Aposentadoria
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
( ) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO, OEI,
Unicef, etc.) Especificar:
( ) Vigente
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Encerrado
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
(
(
(

) Funcionário de empresa estatal
) Sem vínculo empregatício
) Outros. Especificar:

(

) Funcionário de empresa privada

1
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5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Específicas relacionadas com o edital:
Empregador 1:
Faculdade de Educação – UFMG
Início
15/10/05
Saída
31/03/06
Tempo (nº de
6 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Bolsista de pesquisa (PIBIC) - FAPEMIG
Descrição das
Projeto de pesquisa simulações dos efeitos da implantação do FUNDEB na rede de
atividades gerais
ensino pública do município de Contagem/MG e “Estudo de Intervenientes
desempenhadas:
Contextuais sobre o Efeito-Escola: As Estratégias de Financiamento das Escolas
Públicas”
Empregador 2:
Programa de Educação Tutorial (PET – Ciências Sociais/UFMG)
Início
01/04/06
Saída
31/12/08
Tempo (nº de
2 anos e 9
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
meses
:
:
Cargo/ função:
Bolsista de pesquisa
Descrição das
Atividades de pesquisa, com ênfase em metodologia das ciências sociais e ciência
atividades gerais
política. Principalmente relacionadas aos temas da sociologia do Estado, instituições
desempenhadas:
políticas no Brasil e América Latina.
Empregador 3:
CEURB – Centro de Estudos Urbanos – UFMG
Início
25/08/08
Saída
27/09/08
Tempo (nº de
1 mês
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
:
Cargo/ função:
Consultor
Descrição das
Facilitação de leitura comunitária participativa para a elaboração do Plano Diretor do
atividades gerais
município de Carangola (MG).
desempenhadas:
Empregador 4:
CONSULTORIA BRANDT MEIO AMBIENTE
Início
10/05/08
Saída
18/08/09
Tempo (nº de
1 ano e 4 meses
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
:
Cargo/ função:
Consultor
Realização de Diagnósticos socioeconômicos e avaliação de impactos
Descrição das
atividades gerais
socioambientais como parte integrante de Estudos de Impacto Ambiental.
desempenhadas:
Empregador 5:
CENTRO MINEIRO DE ALIANÇAS INTERSETORIAIS - (CEMAIS)
05/08/09
Saída
31/03/10
Tempo (nº de
9 meses
Início
anos e meses):
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
:
:
Cargo/ função:
Apoio administrativo/ membro da equipe de gestão do Projovem Urbano (MG)
Descrição das
Implementação do Programa PROJOVEM URBANO em Minas Gerais na condição
atividades gerais
de membro da equipe de Gestão. Desenvolvimento de atividades de gestão
desempenhadas:
educacional, formação dos educadores e implementação do Projovem Urbano em
62 municípios de Minas Gerais

2
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Empregador 6:
COMPRENDER RESPONSABILIDADE SOCIAL
Início
03/03/11
Saída
25/07/11
Tempo (nº de
5 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Consultor Sociólogo
Descrição das
Avaliação e monitoramento de programas de educação ambiental e ações de
atividades gerais
responsabilidade social. Elaboração de relatórios ambientais. Elaboração de de
desempenhadas:
programas e ações de responsabilidade social, elaboração instrumentos de
pesquisa com metodologia quantitativa e qualitativa. Implementação de programas
de relacionamento com comunidades afetadas por empreendimentos de impacto
ambiental.
Empregador 7:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:

FACULDADE UNIANHANGUERA
01/08/11
Saída
15/08/2012
Tempo (nº de
1 ano
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Professor do curso de Extensão em Projetos Sustentáveis –Fundação Milton
Campos
Descrição das
Disciplinas Ministradas: Processo Legislativo, Projetos Sustentáveis e
atividades gerais
Sustentabilidade Política. Para turmas dos estados de São Paulo, Maranhão e
desempenhadas:
Piauí.
Empregador 8:
PLANTUC – Consultoria em Projetos Turísticos e Socioambientais
Início
05/07/11
Saída
15/11/11
Tempo (nº de
4 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Consultor
Descrição das
Pesquisa de dados secundários, junto ao IEPHA (Instituto de Patrimônio Histórico e
atividades gerais
Artístico Nacional) e IPHAN (Instituto de Patrimônio Histórico Nacional). Realização
desempenhadas:
de levantamento de patrimônio histórico e cultural nos municípios de Santana do
Riacho (MG) e Santo Antônio do Rio Abaixo (Circuito Serra do Cipó - (MG)
Empregador 9:
HERKENHOFF E PRATES – INSTITUTO DE TECNOLOGIA
Início
03/10/12
Saída
20/12/12
Tempo (nº de
3 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Facilitador/ Consultor em gestão de projetos
Descrição das
Consultor/Facilitador em Responsabilidade Social no Ciclo de Formação de
atividades gerais
Lideranças em Programa de Fortalecimento de Grupos comunitários, com foco em
desempenhadas:
mapeamento de redes, integração com o poder público e articulação governo,
empresas e entidades locais.
Empregador 10:
UFMG – Faculdade De Medicina – Ministério Da Saúde
Início
15/07/12
Saída
29/09/12
Tempo (nº de
3 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Pesquisador
Descrição das
Elaboração do Diagnóstico Situacional do Programa de Triagem Neonatal.
atividades gerais
Pesquisa de diagnóstico da situação do programa de triagem Neonatal nos estados
desempenhadas:
Brasileiros (Rondônia, Ceará e Rio Grande do Norte).

Empregador 11:

IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

3
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Início
15/12/11
Saída
15/12/2012
Tempo (nº de
1 ano
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Bolsista: assistente de pesquisa
Descrição das
Produção de dados no Projeto Representação e Governabilidade. Simulação sobre
atividades gerais
regulamentação do lobby no Brasil, pesquisa quali-quanti sobre o grau de
desempenhadas:
regulamentação dos projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional entre
1988 e 2012. E participação na produção de dados referentes à representação de
interesses no congresso nacional e sobre Medidas Provisórias no Congresso
Nacional.
Empregador 12:
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS – UEMG
Início
01/02/13
Saída
31/12/14
Tempo (nº de
1 ano e 11
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
meses
Cargo/ função:
Professor da graduação e pós-graduação, gestor e pesquisador
Descrição das
Professor das disciplinas Estado e Políticas Públicas curso de graduação em
atividades gerais
Gestão Pública, Políticas Públicas (pós-graduação em Gestão Pública),
desempenhadas:
Cooperativismo e cooperativas de trabalho, Redes e Parcerias no Terceiro Setor
(curso de Gestão em Processo Gerenciais).
Coordenador do núcleo de pesquisa da unidade (2013).
Coordenador do projeto de pesquisa “Federalismo Fiscal, estrutura tributária e
capacidade de gestão de políticas públicas em Minas Gerais”
Empregador 13:
Universidade Federal de Minas Gerais
Início
30/09/16
Saída
atual
Tempo (nº de
4 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Professor universitário
Descrição das
Professor substituto do curso de gestão pública nas disciplinas de Estado e
atividades gerais
Sociedade no Brasil e Burocracia pública.
desempenhadas:
6. PUBLICAÇÕES
Cite alguma publicação que tenha escrito (não anexar)
Livro publicado
CUNHA, L. “O Emendamento das Medidas Provisórias no Brasil. Curitiba: Ed. CRV, 2014. v. 1. 138p. ISBN:
9788580428841.
Artigos completos publicados em periódicos

1. SANTOS, M. L. W. D. ; CUNHA, L. R. . Propostas de Regulamentação do Lobby no Brasil: uma análise comparada. Texto
para Discussão (IPEA. Brasília), v. 1, p. 1, 2015.
Citações:3
2. CUNHA, L. R.. Emendamento de Medidas Provisórias pelo Congresso no Brasil: Congressistas pegando carona na
agenda política nacional iniciada no Executivo. Teoria & Sociedade (UFMG), v. 22, p. 61--89, 2015.
3. SILVA. V. A. ; CUNHA, L. R. ; SILOTTO G. C. . Capital político e financiamento eleitoral no Brasil: uma análise empírica
da estratégia das empresas na alocação de recursos de campanha. Teoria & Sociedade (UFMG), v. 23, p. 126-157, 2015.
4.SANTOS, M. L. W. D. ; CUNHA, L. . Percepções sobre a regulamentação do lobby no Brasil: convergências e
divergências. Texto para Discussão (IPEA. Brasília), v. 2141, p. 000-51, 2015.
5.CUNHA, L. R.; SILVA. V. A. . Sistemas políticos na América do Sul no contexto da 'maré rosa': democracia, estabilidade e
governança no século XXI. Revista Eletrônica de Ciência Política - RECP, v. 5, p. 59-85, 2014.
6.CUNHA, L. R.. 'Sociedade Civil', reforma do Estado e os desafios da institucionalização do terceiro setor no Brasil.
Perspectivas em Políticas Públicas, v. VI, p. 153-181, 2013.
7.CUNHA, L. R.. Tramitação e emendamento das medidas provisórias: evolução institucional do Executivo e do
Legislativo no Brasil. Revist Jurídica (Brasilia), v. 14, p. 325-355, 2012.
8.Santana, J. ; CUNHA, L. R. . Por que a combinação explosiva não se aplica ao Brasil e ao Chile?. Revista Habitus, v. 7, p.
---, 2009.
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9.CUNHA, L. R.. Estratégias do Executivo para a Formação de Coalizões no Legislativo no Contexto da Nova República no
Brasil. Revista Três [...] Pontos (UFMG), v. 5, p. 37-44, 2008.

7. OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos
nas áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.
A minha formação como cientista social permitiu que eu trabalhasse com pesquisa e ensino em distintos
órgãos de pesquisa e organizações. As duas maiores realizações podem ser definidas pelo vínculo de
ensino que tenho com a Universidade Federal de Minas Gerais que me permitiram percorrer uma trajetória
de pesquisa e ensino. Cabe destacar também a recente aprovação no concurso para professor substituto
do Departamento de Ciência Política da UFMG, como professor do curso de gestão pública. Nessa
trajetória na UFMG foi fundamental a minha participação no Centro de Estudos Legislativos, do qual faço
parte desde janeiro de 2007, porém sem nenhum vínculo empregatício. No Centro de Estudos Legislativos
participei de pesquisas relacionadas aos legislativos estaduais e ao legislativo no âmbito nacional. Essa
experiência de pesquisa foi fundamental na minha formação na universidade, pois com ela pude me
profissionalizar na área da ciência política e gestão, possibilitando que minha trajetória se encaminhe para
a pesquisa e para a docência. No âmbito da pesquisa em organizações, destaco aquela realizada no
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) que me permitiu publicar artigos com resultados
relevantes da pesquisa que foi implementada desde 2012. Esta experiência foi concomitante a outras
experiências de pesquisa, como no Ministério da Saúde no diagnóstico situacional do programa Nacional
de Triagem Neonatal. A pesquisa no IPEA referiu-se à representação de interesses no Congresso Nacional
no Brasil. Nessa pesquisa foi possível aplicar postulados da pesquisa empírica, com a adaptação de uma
metodologia qualitativa e quantitativa, que me permitiu ao mesmo tempo acumular conhecimentos na
produção apresentação de dados relativos à pesquisa. Essas experiências profissionais me permitiram um
amplo escopo de atuação na área das ciências sociais, principalmente com pesquisa empírica.
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1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:
LUCENIR DE ANDRADE PINHEIRO
CPF:
RG:
Endereço:
Cidade/ Estado
CEP
Telefone celular:
Telefone residencial:
E-mail:
Data de nascimento: 19/02 /1953
UF:
Nº Registro Profissional – se
solicitado
1.1 DADOS DA SELEÇÃO
Edital para o qual se candidata:
Código do perfil pretendido:

PROJETO 914BRZ1148 EDITAL Nº 02/2017
Consultor técnico

Curso:

Pedagogia pela Pontifícia Católica do Rio de Janeiro - PUC- Licenciatura Plena em
Orientação Educacional.
Tipo de Formação:
( ) Tecnólogo
( X) Graduação
( ) Outros
Instituição de Ensino:
PONTICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
Data início (dd/mm/aa): 12/08/1973
Data conclusão (dd/mm/aa):
18/07/1977

3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu: CIÊNCIA POLÍTICA EM EDUCAÇÃO
Tipo
(x) Mestrado
( ) Doutorado
Mestra em Ciência Política na Educação (2010) Centro Universitário Euro-Americano de
Brasília.
Área
Áreas: Políticas Públicas de Educacional e Social, Violência na Escola (bullying) e Cidadania,
garantia dos direitos.
Título: Politica Pública de Educação na Escola: um estudo de análise de projeto educacional de
combate ao bullying numa escola de ensino médio no Distrito Federal.
Habilidades: Desenvolver atividades/pesquisa/estudo relacionadas à política de direitos
humanos em educação, formação e exercício da cidadania, ampliação dos direitos civis;
políticas públicas de defesa dos direitos humanos e da diversidade; a violência nas suas diversas
formas, conciliação com as necessidades de segurança e políticas públicas educacionais.
Instituição de Ensino
CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO AMERICANA - UIEURO - DF - BRASIL.
Data início (dd/mm/aa):

16/08/2008

Data conclusão (dd/mm/aa):

08/12/2010

3.2 Lato Sensu: PSICOPEDAGOGIA DIFERENCIAL: DIFERENÇAS NA APRENDIZAGEM NA
PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E OUTRAS MODALIDADES DE ENSINO
Área
Desenvolver estratégias e metodologias de pesquisa no ensino e aprendizagem dos
estudantes da educação especial, assim como, instruir os professores para desenvolver os
1
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trabalho em classe. Capacitada em fornecer subsídios para o aprofundamento no âmbito da
Psicopedagogia, proporcionado conhecimento e reflexão para o trabalho com as dificuldades de
aprendizagem. A partir de abordagens múltiplas e interdisciplinares, ajudar a aprimorar a
atuação do profissional junto ao estudante, à família do estudante e à instituição em que atua.
Aprimorar profissionais interessados nos processos de aprendizagem e nos obstáculos que
interpõem a sua consecução, bem como no fenômeno educativo nas diferentes formas de
aquisição do conhecimento.
Área: Metodologia da pesquisa científica que lida com o processo de aprendizagem humana,
visando o apoio aos indivíduos e aos grupos envolvidos neste processo, na perspectiva da
diversidade, da inclusão na garantia dos direitos.

Instituição de Ensino
Data início (dd/mm/aa):

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO – RJ
08/03/1996
Data conclusão (dd/mm/aa): 15/12/1997

4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item
( ) Servidor público ativo federal
( ) Servidor público ativo estadual
( ) Servidor público ativo municipal
Exoneração
Aposentadoria
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)

18/10/2013

( ) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO, OEI,
Unicef, etc.) Especificar:
( ) Vigente
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( X ) Encerrado
Início (dd/mm/aa) 07/08/2015
Término (dd/mm/aa)
10/06/2016
( ) Funcionário de empresa estatal
( x ) Sem vínculo empregatício
( ) Outros. Especificar:

(

) Funcionário de empresa privada

5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Específicas relacionadas com o edital:
Empregador 1:
FACULDADES E COLÉGIO PARAISO
Início
01/10/1989
Saída
05/02/2005
Tempo (nº de 16 anos
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
COORDENAÇÃO E GESTÃO PEDAGÓGICA
Desenvolver estratégias e metodologias de pesquisa no ensino e aprendizagem
dos estudantes da educação básica, assim como, instruir os professores para
Descrição
das desenvolver o trabalho em classe. Adequar os conteúdos a realidade do estudante
atividades
gerais com dificuldade de aprendizagem. Orientar todos os estudantes em seu
desempenhadas:
desenvolvimento pessoal, preocupando-se com a formação de seus valores, atitudes,
emoções e sentimentos. Orientar, ouvir e dialogar com os estudantes, professores,
gestores e responsáveis e com a comunidade sobre a grade curricular, conteúdos a
2
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serem empregados, projetos e eventos. Participar da organização e da realização do
projeto político-pedagógico e da proposta pedagógica da escola. Ajudar os
professores na compreensão do comportamento dos estudantes (a lidar com as
dificuldades de aprendizagem dos estudantes e outras situações que forem
apresentadas). Mediar conflitos entre estudantes, professores e membros da
comunidade.
Atuação na formação dos professores na área de metodologia e didática. Condução
das reuniões de pais e mestres. Planejamento, organização e execução de eventos e
projetos pedagógicos e financeiros. Acompanhamento metodológico e pedagógico da
estrutura curricular e gestão escolar. Planejamento de atividades relacionadas à
elaboração de projetos. Confecção de currículo das atividades da educação básica.
Auxiliar os estudantes no processo de aprendizado e orientação quanto à escolha
profissional. Administração, planejamento, inspeção e supervisão para a educação
básica.
Lecionei as Disciplinas: Didática Geral, Didática Especial, Estrutura e
funcionamento do Ensino e Fundamentos da Educação para estudantes do Ensino
Normal desta instituição e outras.
Lecionei a Disciplina Filosofia do Pensamento (uma educação para pensar), nas
séries de 5ª a 8ª séries, conforme Programa de Matthew Lipman.
Empregador 2:
Centro de Estudos Pequeno Príncipe
Início
01/03/1988
Saída
02/03/1990
Tempo (nº de 2 anos
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Professora de Ensino Fundamental e Coordenadora Pedagógica.
Como Professora: Ministrar os conteúdos de matemática, língua portuguesa,
Descrição
das história e geografia para estudantes especiais. Ajudar os estudantes em seu
atividades
gerais desenvolvimento físico, intelectual, ético e moral. Elaborar, produzir, organizar
materiais pedagógicos e estratégias considerando as necessidades específicas dos
desempenhadas:
estudantes. Executar plano de atividades pedagógicas elaborado pela equipe de
profissionais da escola. Planejamento de atividades pedagógicas dos conteúdos de
matemática, língua portuguesa, ciências e história para lecionar nas séries iniciais do
ensino fundamental. Acompanhamento da aprendizagem dos estudantes e execução
de ensino.
Como Coordenadora Pedagógica: Desenvolver estratégias e metodologias de
pesquisa no ensino e aprendizagem dos estudantes da educação básica, assim
como, instruir os professores para desenvolver o trabalho em classe. Avaliar a
funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos. Participar e ministrar
reuniões sobre os rendimento e aproveitamento dos estudantes da classe em questão.
Organizar os conteúdos e avaliar o nível de dificuldade dos estudantes com
dificuldades de adaptação escolar e de aprendizagem, associadas ou não a limitações
no processo de desenvolvimento, e que dificultam o acompanhamento das atividades
curriculares e na sua interação social com colegas e professores.
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.
Empregador 3:

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E A
CULTURA
Início
07/08/2015
Saída
10/06/2016
Tempo (nº de 10 MESES
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
CONSULTORA ESPECIALISTA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO JUNTO A
COORDENAÇÃO DO PROJETO – FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE
INSTITUCIONAL PARA O TRATAMENTO DE DIVERSIDADE
Descrição
das
atividades
gerais Desenvolver estudos e propor critérios para categorizar os motivos de baixa
desempenhadas:
frequência da condicionalidade da educação do Programa Bolsa Família, assim como,
sistematizar e fundamentar a revisão da lista de motivos a partir das interfaces e
medidas institucionais.
Analisar as informações das ocorrências da baixa frequência dos indicadores:
convivência escolar, preconceito, discriminação, dificuldade de aprendizagem e
abandono, com suas representações gráficas.
Construir e aplicar instrumento de pesquisa, por amostragem, nas escolas
representativas das cinco regiões do Brasil do indicador: ocorrência de baixa
frequência de natureza pedagógica.
Coletar, consolidar e analisar informações das ocorrências sobre violação dos
direitos levando em conta os indicadores: trabalho infantil, exploração e abuso sexual,
envolvimento com drogas e atos infracionais e suas representações gráficas.

Empregador 4:

A ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS IBERO-AMERICANOS PARA EDUCAÇÃO,
A CIÊNCIA E A CULTURA
Início
12/06/2014
Saída
06/02/2015
Tempo (nº de 7 MESES
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
CONSULTORA ESPECIALISTA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO JUNTO A
COORDNAÇÃO 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 MELHORAMENTO DAS
AÇÕES DE EDUCAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA, AMBIENTAL, EM
DIREITOS HUMANOS E EM EDUCAÇÃO E SAÚDE.
Descrição
das Analisar e organizar os dados coletados dos principais indicadores de territórios
atividades
gerais do acompanhamento da frequência escolar (estados ou municípios) para desenvolver
desempenhadas:
ações e estratégias de formação continuada para os gestores e profissionais
envolvidos.
Mapear fluxo de trabalho dos profissionais do PBF em suas relações com suas
estruturas e hierarquias no âmbito das Secretarias de Estado da Educação.
Avaliar a regularidade e efetividade do trabalho desenvolvido pelas coordenações
do Programa nos Estados: Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, São
4
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Paulo, Goiás, Distrito federal, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do
Sul.
Sistematizar por meio de um relatório as situações problemas, observadas e
coletadas com as pesquisas de campo realizadas nas escolas.
Analisar descritivamente as dificuldades e limitações observadas no trato da
condicionalidade na educação com base nos estudos e pesquisas.

Empregador 5:

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A
CULTURA
Início
14/082012
Saída
05/09/2013
Tempo (nº de 12 MESES
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
CONSULTORA ESPECIALISTA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO
PROJETO 914BRA1109-ESCOLA ABERTA: JUVENTUDE E PREVENÇÃO DA
VIOLÊNCIA, DESTINADO A PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS DE
CAPACITAÇÃO, ESTUDOS TÉCNICOS PARA SUBSIDIAR O PROCESSO DE
MONITORAMNETO, FORTALECIMENTO DA GESTÃO E FORMAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO PARA AS AÇÕES DOS PROGRAMAS MAIS
EDUCAÇÃO E ESCOLA ABERTA, NP ÂMBITO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
INTEGRAL.
Descrição
das Mapear e monitorar as atividades realizadas aos finais de semana do Programa
atividades
gerais Escola Aberta em amostragem de escolas das redes municipais e estaduais.
desempenhadas:
Analisar dados e identificar atividades correlatas e complementares dos Programas
Mais Educação e Escola Aberta com base nos relatórios de monitoramento,
acompanhamento e avaliação produzidos pelas escolas e secretarias.
Elaborar e aplicar instrumento de pesquisa qualitativa e quantitativa sobre o
funcionamento dos Comitês metropolitanos, estaduais e locais.
Construir, aplicar, analisar, tabular e consolidar sobre os impactos dos Programas
Mais Educação e Escola Aberta no ambiente escolar e na comunidade, com suas
representações gráficas.
Efetuar levantamento e análise dos perfis e aproximações das estruturas de gestão
dos programas.
Elaborar propostas para a divulgação e disseminação das propostas pedagógicas
para os profissionais de educação e comunidade escolar nos estados e municípios.

Empregador 6:

A ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS IBERO-AMERICANOS PARA A
EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA
Início
01/06/2011
Saída
3/04/2012
Tempo (nº de 10 MESES
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
CONSULTORA
ESPECIALISTA
NA
ÁREA
DE
EDUCAÇÃO–
FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA DIRETORIA DE
EDUCAÇÃO
INTEGRAL,
DIREITOS
HUMANOS
E
CIDADANIA
(DEIDHUC/SECAD/MEC)
EM
SEUS
PROCESSOS
DE
GESTÃO,
5
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PLANEJAMENTO, CURRICULO E MELHORAMENTO DAS AÇÕES DE
EDUCAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA, AMBIENTAL, EM DIREITOS
HUMANOS E EM EDUCAÇÃO E SAÚDE.
Descrição
das Documentar os resultados obtidos pelas redes, no que se refere à integração das
atividades
gerais ações do Programa Mais Educação no Projeto Político Pedagógico escolar, no que
tange a melhoria da aprendizagem do ensino regular.
desempenhadas:
Formular a sistemática de monitoramento e avaliação de efetividade relacionada
à ação em educação integral.
Buscar informações por meio de registros das atividades programáticas
desenvolvidas pelas universidades parceiras e formular a efetividade.
ond
Empregador 7:
A ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS IBERO-AMERICANOS PARA A
EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA
Início
01/05/2010
Saída
28/02/2011
Tempo (nº de 10 MESES
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos
e
meses):DA
Cargo/ função:
CONSULTORA ESPECIALISTA PARA APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE
ESTRATÉGIAS FORMATIVAS PARA A GESTÃO, EXCUÇÃO E AVALIAÇÃO
DOS PROCESSOS DE EDUCAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA NOS ESTADOS
DE PERNAMBUCO, BAHIA, CEARÁ, RIO DE JANEIRO, SERGIPE E
ALAGOAS. PARA A COORDENAÇÃO DE CURRÍCULO DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO BÁSICA DO MEC.
Elaborar proposta de curso de formação para gestores, professores e profissionais da
educação e da saúde que trabalham com as temáticas de educação integral e
comunitária, ambiental, em direitos humanos e saúde.
Identificar os instrumentos utilizados para cadastro dos diferentes atores envolvidos
no Programa Mais Educação, sistematizando-os a partir de dados cadastrais.
Descrição das
Analisar, sistematizar e aplicar à didática e metodologia dos perfis técnicos atividades gerais
profissionais dos diferentes atores que desenvolvem educação integral.
desempenhadas:
Identificar e comparar os instrumentos de avaliação utilizados nos seminários
desenvolvidos pelo Mais Educação no que refere às formatações da gestão do
programa.
Identificar, sistematizar e analisar as propostas pedagógicas e cronograma de
execução que contemplem a intersetorialidade das formações realizadas nos territórios
do Programa.
Empregador 8:

A ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS IBERO-AMERICANOS PARA A
EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA
Início
03/03/2009
Saída
08/06/2009
Tempo (nº de 3 MESES
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
CONSULTORA ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO
Descrição
das Participar de reuniões com os gestores do MEC, com o objetivo de definir os
atividades
gerais aspectos importantes a serem considerados no levantamento, assim como,
desempenhadas:
levantamento dos documentos para análise definir metodologia para realizar o
trabalho.
Coletar e analisar dados sobre a dinâmica de organização e do funcionamento
das escolas que fazem parte do Programa Mais Educação e Escola Aberta.
6
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Empregador 9:

A ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS IBERO-AMERICANOS PARA A
EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA
Início
04/09/2009
Saída
31/12/2009
Tempo (nº de 7 MESES
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
CONSULTORA ESPECIALISTA PARA APOIAR PROJETO ESCOLA
ABERTA/MEC/FNDE DIREÇÃO GERAL
Descrição
das Elaborar roteiros para a construção de portfólio e registros da implementação do
atividades
gerais programa nos estados: Bahia, Alagoas, Sergipe e Pernambuco.
Fazer levantamentos de dados, informações e ações desenvolvidas para
desempenhadas:
implementação do programa pelas secretarias nos estados envolvidos.
mapear as atividades, ações e parcerias, analisando os avanços no processo de
monitoramento.
Identificar e analisar programas e projetos do MEC que tem parceria com a
educação integral.
Analisar as ações e projetos que contribuíram para o atendimento integral dos
estudantes e comunidades.
Inventariar as boas práticas nacionais dos programas Escola Aberta e Mais
Educação.

Empregador 11:

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO E A CULTURA
(PROJETO 914BRA1109-ESCOLA ABERTA/FNDE-DIREÇÃO GERAL)
Início
08/02/2007
Saída
07/12/2007
Tempo (nº de 10 MESES
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
CONSULTORA EDUCACIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL UMA ESTRATÉGIA
DE FORMAÇÃO
Descrição
das Análise de planos de trabalhos voltados à implementação de ações educativas
atividades
gerais complementares nos estados.
desempenhadas:
Coletar as informações contidas nos planos a fim de identificar eventuais
dificuldades na elaboração execução pedagógicas das ações (elaboração de
instrumento de pesquisa direcionada aos familiares do projeto).
Elaborar instrumento de pesquisa e metodologia (quantitativa e qualitativa)
para coletar dados junto aos executores/proponentes direcionados aos familiares dos
beneficiários com relação às atividades desenvolvidas.
Coletar, analisar, tabular com representações gráficas as informações das
respostas devolvidas pelos agentes implementadores com relação às atividades para
os estudantes.
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Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos nas
áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.
Nessa perspectiva de realizações profissionais mais importantes a considerar foram:
1. O planejamento e a realização da avaliação do acompanhamento da condicionalidade da
educação da frequência escolar, das atividades contidas nos macrocampos do Programa Mais
Educação e na relação escola comunidade do Escola Aberta, propostos a partir de estudo
analítico do modus operandi do acompanhamento e a avaliação das ações destes programas,
compreendendo os ciclos de gestão de políticas públicas (formulação, implementação,
monitoramento e avaliação);
2. Identificar as estratégias e ações utilizadas para avaliar o acompanhamento dos Programas
Mais Educação, Escola Aberta, Bolsa Família, a fim de promover análise e a partir dela,
definir ações e metodologias para (re) orientar processos em vista a melhoria da qualidade e
garantir os direitos da aprendizagem, acesso e permanência nas escolas;
3.

Dialogar e participar de ações conjuntas com atores governamentais e sociais no
desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a inclusão e diversidade (especialmente
dos segmentos que vivem em situações de discriminação e vulnerabilidade social. Assim
como, na articulação dos processos escolares com outras políticas sociais e outros
profissionais na garantia do sucesso escolar de todos os estudantes (educação especial,
quilombola, campo, indígena, fronteira, ribeirinhos e outros);

4. Dialogar com atores que contemplaram atividades e temáticas como Direitos Humanos e
Cidadania (Ética,

Étnico – raciais, Relações do Campo, Diversidade Sexual e Gênero,

Direitos de Crianças e Adolescentes, Culturas e Identidades Indígenas, Bullying e Combate a
Violência na Escola).
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1. DADOS PESSOAIS
Luísa Pontes Molina
Nome completo:
Endereço:
Cidade/ Estado
Telefone celular:
E-mail:
Nº Registro Profissional –
se solicitado

1.1 DADOS DA SELEÇÃO
Edital para o qual se candidata:

CPF:
CEP
Telefone residencial:
Data de nascimento: 15 /11 /1988
UF:

PROJETO 914BRZ1148 EDITAL Nº 02/2017

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Ciências Sociais
Curso:
( X) Graduação
( ) Tecnólogo
( ) Outros
Tipo de Formação:
Universidade de Brasília
Instituição de Ensino:
01/03/2007
01/12/2010
Data início (dd/mm/aa):
Data conclusão (dd/mm/aa):

3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu:
( X ) Mestrado
( ) Doutorado
Tipo
Antropologia
Área
Universidade de Brasília
Instituição de Ensino
01/03/2015
Data início (dd/mm/aa):
Data conclusão (dd/mm/aa):
3.2 Lato Sensu:
Área
Instituição de Ensino
Data início (dd/mm/aa):

24/02/2017

Data conclusão (dd/mm/aa):

4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item
( ) Servidor público ativo estadual
( ) Servidor público ativo federal
( ) Servidor público ativo municipal
( ) Servidor público inativo. Especificar:
Aposentadoria
Exoneração
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
( ) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO, OEI,
Unicef, etc.) Especificar:
( ) Vigente
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Encerrado
( ) Funcionário de empresa estatal
( X ) Sem vínculo empregatício
( ) Outros. Especificar:

(

) Funcionário de empresa privada
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5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Específicas relacionadas com o edital:
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
Empregador 1:
01/03/2015
01/02/2017
1 ano e 11
Início
Saída
Tempo (nº de
meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Descrição das
Pesquisa acadêmica acerca de políticas e ações governamentais voltadas
para populações indígenas no Brasil, com foco em processos administrativos
atividades gerais
de demarcações de terras indígenas e o Programa de Aceleração do
desempenhadas:
Crescimento (PAC).
Consultoria junto à empresa CP2 Pesquisas
Empregador 2:
01/08/2013
01/08/2015
N/A
Início
Saída
Tempo (nº de
(dd/mm/aa):
anos e meses):
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Moderação de grupo focal e análise de dados qualitativos no âmbito do projeto
Descrição das
Caixa Fácil (2015); Elaboração de ferramenta de pesquisa qualitativa e
atividades gerais
moderação de grupo focal no âmbito do projeto Bolsa Família (2013).
desempenhadas:
Secretaria de Estado de Educação (MT), Escola Indígena Kisedje (MT)
Empregador 3:
01/04/2013
01/09/2013
5 meses
Início
Saída
Tempo (nº de
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Implementação do programa “Mais Educação” junto à Escola Indígena Kisedje
Descrição das
(MT)
atividades gerais
desempenhadas:
Empregador 4:

Consultoria para Ministério do Turismo, Centro de Excelência em Turismo da
UnB
01/09/2010
01/12/2010
4 meses
Saída
Tempo (nº de
(dd/mm/aa):
anos e meses):

Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Relatoria e sistematização dos resultados de oficinas no âmbito do Programa
de Prevenção à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Turismo

HOLON SOLUÇÕES INTEGRATIVAS
Empregador 5:
01/03/2008
6 meses
Início
Saída
01/08/2008
Tempo (nº de
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Coordenação de equipe, elaboração de ferramentas de pesquisa, seleção,
Descrição das
formação e acompanhamento de profissionais na pesquisa “Partilha do Poder
atividades gerais
Decisório em Processos Participativos Nacionais”.
desempenhadas:
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Grupo Interagir
Empregador 6:
01/10/2003
01/09/2008
4 anos e 11
Início
Saída
Tempo (nº de
meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Levantamento e sistematização de dados no âmbito do projeto GEOJuvenil
Descrição das
Brasil (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Ministério do
atividades gerais
Meio Ambiente); Coordenação, pesquisa e redação do boletim virtual Falando
desempenhadas:
em Política (acompanhamento da Política Nacional de Juventude);
Mobilização, articulação, coordenação, pesquisa e redação do relatório
Tirando Acordos do Papel, no âmbito do Plano Mundial de Ação Para a
Juventude (ONU), sobre políticas públicas para juventude.

6. OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos
nas áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.
1) Desenvolvi, no curso de Mestrado em Antropologia Social da Universidade de Brasília (entre 2015 e
2017), um extenso levantamento acerca do histórico das disposições normativas referentes à
demarcação de áreas e terras indígenas no Brasil, examinando os processos administrativos e os
demais programas governamentais ligados a elas. Ao avaliar os resultados das mudanças
normativas (entre os anos de 1976 e 2016), examinei os efeitos delas junto às populações
indígenas. Um problema especialmente analisado é o do conflito entre a atual demanda indígena
por efetivações de demarcações, a legislação indigenista e ambiental, e as obras previstas no
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
2) Avaliei o programa Bolsa Família junto a um grupo de pesquisadores ligados à empresa CP2, em
atendimento a uma licitação da Caixa Econômica Federal. A pesquisa qualitativa, realizada em
2013, foi desenvolvida em Grupos de Trabalho (GTs) com grupos de perfis diversos, previamente
estabelecidos, em diferentes regiões do país. Em minha atuação junto ao grupo de pesquisadores,
pude desenvolver uma ferramenta de sistematização das informações dos GTs, além de mediar 5
deles, levantando os dados de avaliação acerca do programa Bolsa Família.
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1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:
Manuella Paiva de Holanda Cavalcanti
Endereço:
Cidade/ Estado
Telefone celular:
CEP
E-mail:
Nº Registro Profissional –
se solicitado
1.1 DADOS DA SELEÇÃO
Edital para o qual se candidata:

CPF:

Data de nascimento:09 / 02 / 1984
UF:

PROJETO 914BRZ1148 EDITAL Nº 02/2017

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso:
Ciências Sociais
Tipo de Formação:
( ) Tecnólogo
( X ) Graduação
( ) Outros
Instituição de Ensino:
Universidade Federal de Alagoas - UFAL
Data início (dd/mm/aa):
02/2004
Data conclusão (dd/mm/aa):
06/2009
3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu:
Tipo
( x ) Mestrado
( ) Doutorado
Área
Mestrado em Sociologia
Instituição de Ensino
Universidade Federal Fluminense
Data início (dd/mm/aa):
03/2014
Data conclusão (dd/mm/aa):

05/2016

3.2 Lato Sensu:
Área
Educação para Diversidade e Direitos Humanos
Instituição de Ensino
Universidade Federal de Alagoas
Data início (dd/mm/aa):
04/2011
Data conclusão (dd/mm/aa):

10/2012

4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item
( ) Servidor público ativo federal
( ) Servidor público ativo estadual
( ) Servidor público ativo municipal
( ) Servidor público inativo. Especificar:
Exoneração
Aposentadoria
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
( ) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO, OEI,
Unicef, etc.) Especificar:
( ) Vigente
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Encerrado
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Funcionário de empresa estatal
( x ) Sem vínculo empregatício
( ) Outros. Especificar:

(

) Funcionário de empresa privada
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5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Específicas relacionadas com o edital:
Empregador 1:
Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada –IPEA
Início
Saída
Tempo (nº de
2 anos
(dd/mm/aa):
10/05/2012
(dd/mm/aa):
10/02/2014
anos e meses):
Cargo/ função:
Assistente de Pesquisa I
Descrição das
Assistente de pesquisa no projeto “Capacidades Humanas no Processo Nacional
atividades gerais
de Desenvolvimento”. Levantamento de dados junto a Secretária de Direitos(SDH)
desempenhadas:
Humanos, análise dos dados e produção de relatórios.
Empregador 2:
Instituto de Inclusão no Ensino Superior e na Pesquisa - INCTI
Início
03/2013
Saída
12/2014
Tempo (nº de
10 meses
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
:
Cargo/ função:
Assistente de Pesquisa
Descrição das
Assistente de pesquisa no projeto “Mapa das ações afirmativas no Brasil”.
atividades gerais
Levantamento de dados, tabulação, análise dos dados e produção de relatório.
desempenhadas:
Objetivo de avaliar a política de ações afirmativas nas universidades e institutos
federais no Brasil.
Empregador 3:
Universidade Federal de Alagoas
Início
06/2011
Saída
05/2012
Tempo (nº de
1 ano
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
:
Cargo/ função:
Pesquisadora Assistente
Descrição das
Pesquisadora Assistente no projeto “Violência Letal entre Jovens: Uma questão de
atividades gerais
gênero. Reunião com a equipe e elaboração do relatório final da pesquisa.
desempenhadas:
Empregador 4:
Universidade Federal de Alagoas
Início
02/2006
Saída
02/2007
Tempo (nº de
12 meses
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
:
Cargo/ função:
Pesquisadora
Pesquisadora no projeto Censo Social e Demográfico da Vila de Pescadores de
Descrição das
atividades gerais
Jaraguá. Coordenação da equipe de aplicação de questionário. Revisão dos
desempenhadas:
relatórios parciais e realização do relatório final. Objetivo: elaboração de política
pública para a vila de pescadores, junto aos órgãos competentes.
Empregador 5:
Universidade Federal de Alagoas
Início
03/2009
Saída
03/2010
Tempo (nº de
12 meses
(dd/mm/aa)
anos e meses):
(dd/mm/aa)
:
:
Cargo/ função:
Assistente de pesquisa
Descrição das
Assistente de pesquisa no projeto “Fontes e Referências da Cultura Popular em
atividades gerais
Alagoas”. Produção de relatórios.
desempenhadas:
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Empregador 6:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Saída
(dd/mm/aa):

Tempo (nº de
anos e meses):

6. PUBLICAÇÕES
Cite alguma publicação que tenha escrito (não anexar)
Marcha das Margaridas: participação política, empoderamento e Movimento social em rede das mulheres
do campo e da floresta. Aceno Revista de Antropologia do Centro Oeste.V.3, p.94 a 107,2016
A sugestividade da publicidade audiovisual e o reforço de representações majoritárias de gênero In: 30 °
Reunião Brasileira de Antropologia, 2016, João Pessoa.
Reforma Universitária X Sistema Cotas: O acesso dos afro descentes no ensino superior. In: Reforma
universitária: a universidade pública em questão.1° ed. Maceió/AL : EDUFAL, 2005, v.1,

7. OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos
nas áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.
A atividade realizada no Instituto de Pesquisa Econômica e Social – IPEA foi realizada com bastante êxito.
Visto que, conseguimos cumprir todos os objetivos da pesquisa. Assim, conseguimos fazer análises
pertinente e importante junto a Secretaria de Direitos Humanos.
A segunda atividade foi a exercida no Instituto de Inclusão no ensino Superior e da Pesquisa, na
Universidade de Brasília, uma vez que produzimos um material inédito sobre as ações afirmativas nas
universidades e podemos encaminhar a Secretaria de Política da Promoção da Igualdade Racial.
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1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:
MARCEL PETROCINO ESTEVES
Endereço:
Cidade/ Estado
Telefone celular:
Telefone residencial:
E-mail:
Nº Registro Profissional –
se solicitado
1.1 DADOS DA SELEÇÃO
Edital para o qual se candidata:
Código do perfil pretendido:

CPF:
CEP
Data de nascimento: 10 /06 /1979
UF:

PROJETO 914BRZ1148 EDITAL Nº 02/2017
Consultor Técnico

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso:
Licenciatura em Geografia
Tipo de Formação:
( ) Tecnólogo
( X ) Graduação
( ) Outros
Instituição de Ensino:
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Data início (dd/mm/aa):
01/03/2000
Data conclusão (dd/mm/aa):
18/02/2005
Curso:
Bacharelado em Geografia
Tipo de Formação:
( ) Tecnólogo
( X ) Graduação
( ) Outros
Instituição de Ensino:
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Data início (dd/mm/aa):
01/03/1998
Data conclusão (dd/mm/aa):
06/08/2004
3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu:
Tipo
( X ) Mestrado
( ) Doutorado
Área
Geografia – Análise Ambiental e Dinâmica Territorial
Instituição de Ensino
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Data início (dd/mm/aa):
01/03/2007
Data conclusão (dd/mm/aa):

21/07/2010

Tipo
( ) Mestrado
( X ) Doutorado
Área
Geografia
Instituição de Ensino
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) com período de
Doutorado-Sanduíche na Universidad Complutense de Madrid – Espanha
(2014)
Data início (dd/mm/aa):
01/03/2011
Data conclusão (dd/mm/aa): 15/10/2016 (previsão)
3.2 Lato Sensu:
Área
Instituição de Ensino
Data início (dd/mm/aa):

Data conclusão (dd/mm/aa):

4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item
( ) Servidor público ativo federal
( ) Servidor público ativo estadual
( ) Servidor público ativo municipal
( ) Servidor público inativo. Especificar:
Exoneração
Aposentadoria
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
( X ) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO, OEI,
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Unicef, etc.) Especificar: FAO – Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura
( ) Vigente
Início (dd/mm/aa) 04/01/2016
Término (dd/mm/aa)
29/11/2016
( x ) Encerrado
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)

( ) Funcionário de empresa estatal
( x ) Sem vínculo empregatício
( ) Outros. Especificar:

(

) Funcionário de empresa privada

5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Específicas relacionadas com o edital:

Empregador 1:
FAO – Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura
Início
04/01/16
Saída
29/11/16
Tempo (nº de
11 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Consultor
Elaboração de subsídios técnicos para contribuir para construção e implementação de instrumento de
Descrição das
atividades gerais disseminação de dados e informações para a produção de diagnósticos locais e aprimoramento da gestão do
desempenhadas: SISAN no âmbito dos estados e municípios, inclusive monitoramento e avaliação de ações e programas de

segurança alimentar e nutricional e subsídios para elaboração de planos municipais. Elaboração de Boletim
de Informações Municipais (INFOSAN), implementação da ferramenta, elaboração de manual técnico,
tutorial de uso e materiais de divulgação.

Empregador 2:
UNESCO – Org. das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
Início
28/03/2015
Saída
04/09/2015
Tempo (nº de
6 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Consultor
Definição, formulação, desenvolvimento, sistematização e criação de um plano de implantação de
Descrição das
atividades gerais indicadores de gestão, desempenho e tendência voltados para o acompanhamento e fiscalização do
desempenhadas: Programa Bolsa Família, no âmbito da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc), permitindo
direcionar os esforços para a melhoria do desempenho de suas ações finalísticas.

Empregador 3:
UNESCO – Org. das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
Início
29/01/2013
Saída
30/01/2013
Tempo (nº de
1 ano
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
Cargo/ função:
Consultor
Estudos analíticos e construção de indicadores de monitoramento de ações de Segurança Alimentar e
Descrição das
Propostas técnicas para subsidiar a construção do Censo Nacional de Segurança Alimentar e
atividades gerais Nutricional.
Nutricional e de boletins municipais de diagnósticos de segurança alimentar e nutricional e construção de
desempenhadas: cenários prospectivos de segurança alimentar e extrema pobreza; avaliação dos indicadores empregados no
Plano Nacional de Segurança Alimentar (PLANSAN 2012-2015) e proposta de monitoramento analítico do
SISPLANSAN; implicações da volatilidade de preços de alimentos para as políticas de SAN;
caracterização da população rural no Brasil segundo indicadores sociodemográficos, fundiário e de
produção agrícola. Estudos Técnicos de inclusão produtiva, projeções populacionais do Censo e cenários
prospectivos de pobreza e SAN.

Empregador 4:
FAO – Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura
Início
16/03/2012
Saída
30/05/2012
Tempo (nº de
5 meses
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
:
Cargo/ função:
Consultor
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Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Empregador 5:
Início
(dd/mm/aa):

Identificação e análise de metodologias e técnicas de construção de cenários prospectivos no âmbito dos
programas sociais do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS); levantamento
bibliográfico sistemático das metodologias e redes de colaboração para construção de cenários; elaboração
de proposta de referencial teórico e metodológica a partir da dimensão territorial para construção de
cenários prospectivos voltado ao alcance dos resultados do Plano Brasil Sem Miséria. Elaboração de curso
de capacitação e estudo técnico sobre as principais metodologias de construção de cenários prospectivos.

PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
01/11/2010
Saída
01/11/2011
Tempo (nº de
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
Consultor

Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

1 ano

Elaboração de indicadores de monitoramento e de avaliação de políticas públicas de segurança alimentar e
nutricional, prospecção de cenários para políticas sociais, estudos sobre desigualdade, pobreza e renda.
Colaboração no Plano Brasil Sem Miséria: elaboração de critérios para subsidiar as decisões sobre a
operacionalização do Plano Brasil Sem Miséria, manipulação de banco de dados, elaboração de material de
capacitação voltado a gestores da área social. Apoio na análise e mapeamento de ações de inclusão
produtiva e na construção e análise de indicadores para o monitoramento de ações na área de Segurança
Alimentar e Nutricional , especialmente do Programa Produção Agroecológica Integrada e Sustentável PAIS.

Empregador 6:
FUNDAP - Fundação do Desenvolvimento Administrativo
Início
01/09/2009
Saída
30/12/2009
Tempo (nº de
4 meses
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
:
Cargo/ função:
Consultor
Apoio na Execução do Programa voltado ao provimento de cargos para a Carreira de Especialistas em
Descrição das
atividades gerais Políticas Públicas (Estado de São Paulo) em atendimento ao Art. 8º da Lei Complementar nº 1.034, de 4 de
desempenhadas: janeiro de 2008, para a formação e capacitação das competências necessárias ao exercício da função: a)

Planejamento, implementação e avaliação de políticas públicas; b) Formulação e articulação de programas
e parcerias estratégicas; c) Negociação e avaliação de contratos de gestão; d) Coordenação e Avaliação da
gestão pública do Estado de São Paulo. Acompanhamento da execução do projeto e colaboração no
planejamento dos eventos e turmas do I Curso de Formação de Especialistas em Políticas Públicas
(Secretaria de Gestão Pública e Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo). Interface com o corpo
docente, discente e cliente (Secretaria de Gestão Pública); análise do material de avaliação e organização de
banco de dados. Elaboração de relatórios técnicos mensais.

Empregador 7:
FUNDAP - Fundação do Desenvolvimento Administrativo
Início
17/11/2008
Saída
30/05/2009
Tempo (nº de
6 meses
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
:
Cargo/ função:
Pesquisador
Apoio ao Programa SPDOC (Centro Paulista de Documentação), , envolvendo a avaliação dos programas
Descrição das
atividades gerais museológicos do Estado de São Paulo. Prestação de trabalhos técnicos na área de pesquisa, sistematização
desempenhadas: de dados e produção de textos relativos a documentos históricos para o Projeto Centro de Memória e
Documentação de São Paulo; participação nas reuniões com a coordenação do projeto, apresentações orais
em workshops e seminários; realização de pesquisas documentais e bibliográficas, pesquisas de campo para
levantamento e avaliação de acervos documentais do Estado; elaboração de relatórios técnicos mensais,
sinopses e um artigo.

Empregador 8:
NEPP/UNICAMP – Núcleo de Estudos de Políticas Públicas
Início
10/12/2007
Saída
30/09/2008
Tempo (nº de
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
:
Cargo/ função:
Pesquisador

9 meses
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Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Participação no planejamento, articulação e execução e avaliação do Programa ‘Cidade Escola do
Município’ de São Bernardo do Campo/SP (Decreto de Lei Mun. 16.407/2008). Apoio às atividades do
grupo de pesquisa no âmbito do Projeto "Elaboração do Sistema de Monitoramento do Programa Cidade
Escola de São Bernardo do Campo". Elaboração de metodologia e tratamento estatístico de banco de
dados, construção de indicadores, análise e tabulação avançada de questionários aplicados aos gestores
municipais e de bases de dados da Fundação SEADE, IBGE e Secretaria Municipal de Planejamento e
Tecnologia da Informação (S. Bernardo do Campo) visando um diagnóstico do Programa e de seus
mecanismos de monitoramento. Mapeamento das infraestruturas municipais inerentes ao Programa,
elaboração de cartogramas e mapas com recursos de sistemas de informação geográficas. Apresentação em
seminários e workshops. Atividades de capacitação junto aos servidores para a consolidação do sistema do
monitoramento.

Empregador 9:
FUNAI – Fundação Nacional do Índio
Início
01/07/08
Saída
02/09/08
Tempo (nº de
2 meses
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
:
Cargo/ função:
Ambientalista Colaborador (Geógrafo)
Estudos técnicos em campo realizados por Grupo de Trabalho da FUNAI nos meses de julho e agosto de
Descrição das
atividades gerais 2008 para a identificação e delimitação da Terra Indígena (TI) denominada inicialmente como TI da
desempenhadas: Cachoeira do Maró, no Estado do Pará (PA). Desenvolvido no âmbito do Projeto Integrado de Proteção às
Populações e Terras Indígenas da Amazônia Legal (PPTAL), é parte do Programa Piloto para a
Conservação das Florestas Tropicais no Brasil. Identificação em campo de conflitos fundiários, posses
ilegais, exploração de madeira ilegal, além de nascentes, corpos d’água, pontos de caça e pesca. Elaboração
de cartas-imagem, cartogramas, overlays para fins de identificação da fisionomia vegetal, relevo,
hidrografia e uso do solo. Mapeamento da área delimitada utilizando técnicas de mapeamento participativo
junto às comunidades indígenas, sensoriamento remoto orbital, GPS e cartografia digital. Elaboração de
relatório técnico para fins de delimitação da área indígena para posterior demarcação e registro de terras.

Empregador 10:
FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas
Início
03/09/2007
Saída
04/12/2007
Tempo (nº de
3 meses
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
:
Cargo/ função:
Consultor
Estudos e acompanhamento do fluxo de participantes nos programas de capacitação de administradores e
Descrição das
atividades gerais gestores públicos ministrados pela Escola de Governo e Administração Pública da Fundação do
desempenhadas: Desenvolvimento Administrativo (EGAP/FUNDAP). Avaliação do desenvolvimento dos projetos
pedagógicos, elaboração de relatórios e pareceres técnicos visando auxiliar a mobilização de apoios
administrativos (financeiros, materiais e logísticos). Avaliação dos resultados do Programa de
Desenvolvimento Gerencial (PDG). Apoio técnico na elaboração de indicadores de avaliação e informações
necessárias à execução dos Prêmios de Gestão Pública organizados pela FUNDAP ("Prêmio São Paulo
Cidade" e "Prêmio Mário Covas")

Empregador 11:
FUNDAP - Fundação do Desenvolvimento Administrativo
Início
26/08/06
Saída
30/04/07
Tempo (nº de
8 meses
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
:
Cargo/ função:
Consultor
Capacitação de gestores públicos nos cursos de Integração para Ingressantes do Serviço Público de São
Descrição das
Paulo
e Programa de Desenvolvimento Gerencial. Integrante da equipe técnicas para planejamento e
atividades gerais
execução
do Prêmio Governador Mário Covas - Inovações na Gestão Pública no Estado de São Paulo
desempenhadas:
(Fundap e Casa Civil), instituído pelo Decreto Estadual nº 49.191/2004 e alterado pelo Decreto Estadual nº
53.472/2008, trata-se um Programa de modernização da administração pública mantido pelo Estado de São
Paulo. Apoio, nos ciclos dos anos de 2006 e 2007, na execução das atividades da primeira fase (inscrição
de propostas, adequação e elegibilidade), análise de desempenho das propostas inscritas, elaboração de
bancos de dados, relatórios técnicos; análise e aperfeiçoamento dos critérios de avaliação do Programa. No
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âmbito do Prêmio São Paulo Cidade: Inovação em Gestão Pública (Fundap e Prefeitura Municipal de São
Paulo), instituído pelo Decreto Municipal nº 46.912 e executado pela Escola de Formação do Servidor
Público Municipal da Secretaria de Modernização, Gestão e Desburocratização do Município de São Paulo,
integrando a equipe técnica na construção e aplicação do método e dos critérios de avaliação; análise de
elegibilidade e adequação dos relatórios (113 relatórios de políticas públicas municipais elaborados por
equipes multidisciplinares); edição de materiais para bancas avaliadoras, relatórios e materiais de
comunicação institucional e redação oficial (Diário Oficial da Cidade de São Paulo); análise e
aperfeiçoamento dos critérios de avaliação do Prêmio e desempenho das políticas públicas; mediação da
banca avaliadora dos finalistas. Assessoria técnica em projetos institucionais da Fundap e colaboração para
a Coordenação de Publicações; elaboração de artigo autoral para a Revista “sp.gov

Empregador 12:
Início
(dd/mm/aa)
:
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

NEPO/UNICAMP - Núcleo de Estudos de População da Universidade Estadual
de Campinas
01/08/04
Saída
26/02/06
Tempo (nº de
1 ano e 6 meses
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
Geógrafo – Tecnico de Pesquisa
Apoio nas atividades de pesquisa de DEMOGRAFIA E POLÍTICAS PÚBLICAS, no projeto "Dinâmica
Intrametropolitana e Vulnerabilidade Sócio-demográfica nas Metrópoles do Interior Paulista: Campinas e
Santos", no âmbito do PROGRAMA DE PESQUISA EM POLÍTICAS PÚBLICAS DA FAPESP
(Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo). Entre as principais atividades, podem ser
destacadas a elaboração de cartas e mapas; aplicações de geoprocessamento em estudo de riscos e
vulnerabilidades sócio-ambientais; elaboração de banco de dados e manipulação de base de dados do IBGE
para caracterização demográfica do público-alvo de políticas públicas nas regiões metropolitanas de
Campinas e Santos; elaboração de material didático de Cartografia Digital e GPS; gerenciamento e edição
do site do projeto; participação nas demais atividades de pesquisa do Núcleo de Estudos de População,
como a exposição de resultados de pesquisa, organização de workshops e seminários e reuniões periódicas
de avaliação do projeto, redação e edição de relatórios
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6. OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos
nas áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.
1)Aplicação de categorias analíticas da Geografia e das Ciências Humanas em relação à interpretação das
desigualdades sócioespaciais e da dimensão territorial apreendidas ao longo da atuação acadêmica e
operacionalizadas no desenvolvimento metodológico de indicadores de monitoramento considerando necessidades e
particularidades da formação sócioespacial brasileira, agentes sociais e grupos populacionais específicos com baixa
institucionalidade na agenda pública, déficit social e a capacidade de autonomia de intervenção estatal pelos entes
federativos em suas diferentes escalas de análise e regionalizações. Como (exemplos de realizações sob essa
perspectiva, podem ser mencionados: i) Colaboração na identificação de critérios para a identificação de público
prioritário do Plano Brasil Sem Miséria; ii) Elaboração de metodologia para construção de cenários prospectivos de
extrema pobreza e segurança alimentar para o MDS; iii) Matrizes de indicadores de programas de segurança alimentar
e nutricional do MDS (ex. PAIS – Produção Agroecológica Integrada e Sustentável); iv) Colaboração na iniciativa
“Estratégia de Monitoramento Analítico do Plano Brasil Sem Miséria” do MDS (agraciado no Prêmio ENAP Inovação
2014); v) Ferramenta de diagnóstico e boletim municipal de segurança alimentar e nutricional; vi) Proposta de
monitoramento analítico e avaliação dos indicadores do PLANSAN (2012-2015); vii) Proposta de dimensões e
categorias analíticas para elaboração do Censo Nacional de SAN; iv) sistematização e elaboração de sistema de
indicadores para diagnóstico municipal de SAN incluindo materiais de divulgação para diferentes públicos.
2) Atuação acadêmica com participação em dois grupos de pesquisas (“O espaço geográfico na teoria social crítica” e
“Logística, agricultura e uso do território brasileiro”), com produção bibliográfica centrada em: o papel das tecnologias
da informação (geotecnologias) no uso, organização e regulação do território, soberania alimentar e reforma agrária,
volatilidade de preços de commodities agrícola e produção agrícola moderna, políticas públicas territoriais de cadastro
fundiário
e
de
acesso
à
terra.
Publicações
podem
ser
consultadas
em:http://lattes.cnpq.br/3800910513543914.
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1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:
Marcela Corrêa Tinti
Endereço:
Cidade/ Estado
Telefone celular:
E-mail:
Nº Registro Profissional –
se solicitado
1.1 DADOS DA SELEÇÃO
Edital para o qual se candidata:

CPF:
CEP
Telefone residencial:
Data de nascimento: 04/11/1985
UF:

Edital nº 02/2017- SECADI - PROJETO UNESCO 914BRZ1148

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso:
Pedagogia
Tipo de Formação:
( ) Tecnólogo
( X) Graduação
( ) Outros
Instituição de Ensino:
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - Unesp
Data início (dd/mm/aa):
01/02/2004
Data conclusão (dd/mm/aa):
22/12/2007
3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu:
Tipo
( X ) Mestrado
( ) Doutorado
Área
Educação
Instituição de Ensino
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - Unesp
Data início (dd/mm/aa):
01/03/2008
Data conclusão (dd/mm/aa): 28/02/2011
Tipo
( ) Mestrado
( X ) Doutorado
Área
Educação
Instituição de Ensino
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - Unesp
Data início (dd/mm/aa):
01/03/2012
Data conclusão (dd/mm/aa): 04/04/2016
3.2 Lato Sensu:
Área
Instituição de Ensino
Data início (dd/mm/aa):

Data conclusão (dd/mm/aa):

4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item
( ) Servidor público ativo federal
( ) Servidor público ativo estadual
( ) Servidor público ativo municipal
( ) Servidor público inativo. Especificar:
Exoneração
Aposentadoria
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
( ) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO, OEI,
Unicef, etc.) Especificar:
( ) Vigente
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Encerrado
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
(
(

) Funcionário de empresa estatal
) Sem vínculo empregatício

( X ) Funcionário de empresa privada
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(

) Outros. Especificar:
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5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Específicas relacionadas com o edital: Edital nº 02/2017- SECADI - PROJETO UNESCO 914BRZ1148
Empregador 1:
Fundunesp
Início
01/04/2016
Saída
Tempo (nº de
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Assistente Técnico Pedagógico
Descrição das
Gestão de projetos educacionais em nível de pesquisa e extensão.
atividades gerais
desempenhadas:
Empregador 2:
Prefeitura Municipal de São Manuel
Início
01/01/2008
Saída
01/02/2010
Tempo (nº de
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
Cargo/ função:
Professor de Escola Pública Municipal
Descrição das
Professor dos anos iniciais do ensino fundamental.
atividades gerais
desempenhadas:

25

Empregador 3:
Instituto Educacional Dofmar
Início
01/03/2011
Saída
Ativo
Tempo (nº de
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
:
Cargo/ função:
Professor Universitário
Descrição das
Professor em nível universitário de disciplinas para graduação e pós-graduação.
atividades gerais
desempenhadas:
Empregador 4:
Início
(dd/mm/aa):

Saída
(dd/mm/aa)
:

Tempo (nº de
anos e meses):

Saída
(dd/mm/aa)
:

Tempo (nº de
anos e meses):

Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:
Empregador 5:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:
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Empregador 6:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Saída
(dd/mm/aa):

Tempo (nº de
anos e meses):

6. PUBLICAÇÕES
Cite alguma publicação que tenha escrito (não anexar)
1. TINTI, M. C. DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE EM UMA PERSPECTIVA
COLABORATIVA: A INCLUSÃO ESCOLAR, AS TECNOLOGIAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA. Tese
de Doutorado. Orientador: SCHLUNZEN, E. T. M. 2016.
2. TINTI, M. C.; SCHLUNZEN, E. T. M. O Facebook: espaço de possibilidades na formação de
professores. In: V Simpósio de Educação Inclusiva e Adaptações (SEIA) III Simpósio Internacional
de Educação a Distância (SIEAD), 2015, Presidente Prudente - São Paul. V Simpósio de
Educação Inclusiva e Adaptações (SEIA) III Simpósio Internacional de Educação a Distância
(SIEAD),. , 2015. Referências
3. TINTI, M. C.; SCHLUNZEN, E. T. M. O FACEBOOK EM UM CURSO DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES: ESPAÇO VIRTUAL PARA APRENDIZAGEM In: Anais do Encontro de Ensino,
Pesquisa e Extensão – ENEPE, 2015, Presidente Prudente.
4. TINTI, M. C.; SCHLUNZEN, E. T. M. O Portal do Professor: perspectivas para a prática pedagógica
visando à inclusão escolar In: Formação de Educadores: Compromisso com a educação especial na
perspectiva da educação inclusiva.1 ed.São Carlos : Marquezine & Manzini, 2014, p. 137
5. TINTI, M. C.; SCHLUNZEN, E. T. M. Tecnologias digitais de informação e comunicação e a inclusão
escolar como eixos articuladores da formação em serviço de professores do Atendimento
Educacional Especializado e da sala regular. In: XII Congresso Internacional de Tecnologia na
Educação, 2014, Recife. XII Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. , 2014.
6. TINTI, M. C.; PERSPECTIVAS PARA A PRÁTICA PEDAGÓGICA: O PORTAL DO PROFESSOR E A
INCLUSÃO ESCOLAR. Dissertação de Mestrado. Orientador: SCHLUNZEN, E. T. M. 2011.

7. OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos
nas áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.
1- Atuo no desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão na área de educação, vinculada às
temáticas de Inclusão Escolar, Educação especial na Perspectiva Inclusiva, Uso de Tecnologias na
Educação, Politicas Públicas e Formação de Professores, junto a Universidade Estadual Júlio de
Mesquita Filho – UNESP campus de Presidente Prudente.
2- Atuo como professora no Instituto Educacional Dofmar ministrando disciplinas relacionadas a
formação acadêmica e pedagógica de profissionais da educação, vinculada as temáticas que
percorrem discussões sobre: educação para todos, politicas públicas, educação infantil, história e
filosofia da educação, psicologia do desenvolvimento, trabalho com projetos, praticas e ações
inclusivas, educação especial na perspectiva inclusiva.
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1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:
Marcos Delgado Alcantarino
Endereço:
Cidade/ Estado
Telefone celular:
E-mail:
Nº Registro Profissional –
se solicitado

1.1 DADOS DA SELEÇÃO
Edital para o qual se candidata:

CPF:
CEP
Telefone residencial:
Data de nascimento: 14/02/1978
UF:

N 02/2017 – Projeto 914 BRZ 1148

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso:
Turismo
Tipo de Formação:
( ) Tecnólogo
Instituição de Ensino:
PUC/MG
Data início (dd/mm/aa):
2/2000

( X ) Graduação

( ) Outros

Data conclusão (dd/mm/aa):

6/2004

3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu: Turismo e Meio Ambiente
Tipo
( X ) Mestrado
Área
Turismo e Meio Ambiente
Instituição de Ensino
UNA/MG
Data início (dd/mm/aa):
2/2006

Data conclusão (dd/mm/aa):

7/2008

3.2 Lato Sensu: Docência no Ensino Superior
Área
Educação
Instituição de Ensino
PUC/MG
Data início (dd/mm/aa):
6/2004

Data conclusão (dd/mm/aa):

12/2005

(

) Doutorado

4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item
( ) Servidor público ativo federal
( ) Servidor público ativo estadual
( ) Servidor público ativo municipal
( ) Servidor público inativo. Especificar:
Exoneração
Aposentadoria
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
( X ) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO, OEI,
Unicef, etc.) Especificar:
( ) Vigente
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( X ) Encerrado
Início (dd/mm/aa) 9/6/2010
Término (dd/mm/aa)
6/9/2010
( ) Funcionário de empresa estatal
( ) Funcionário de empresa privada
( ) Sem vínculo empregatício
( X ) Outros. Especificar: Sócio proprietário da FDA Consultoria e RH Ltda (atual)
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5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Específicas relacionadas com o edital:
Empregador 1:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Sócio da FDA Consultoria e RH Ltda
3/2009
Saída
atual
Tempo (nº de
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Consultor credenciado do SEBRAE/MG
Consultor Credenciado (PJ) no SEBRAE/MG nas áreas técnicas em Gestão Empresarial de:
Recursos Humanos e Empreendedorismo e Desenvolvimento Territorial. Citam-se:

Gestão de Pessoas

Retenção de talentos

Cultura Empreendedora no Ensino Superior

Cultura Empreendedora no Ensino Fundamental e Médio

Oficina Modelo de Negócios Pessoal (Canvas)

Gestão Empresarial para Meios de Hospedagem e para Agências de turismo

Artesanato: ênfase em finanças

Empregador 2:
PUC/MG
Início
2/2006
Saída
6/2010
Tempo (nº de
3,5 anos
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Professor
Descrição das
CURSO: TURISMO
atividades gerais
DISCIPLINAS LECIONADAS: Geografia regional do Brasil / Sistemas de
desempenhadas:
informações turísticas / Turismo ecológico / Meio ambient e e turismo /
Geografia e turismo
Empregador 3:
Faculdade Estácio de Sá / BH / MG
Início
2/2009
Saída
8/2009
Tempo (nº de
6 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Professor
CURSO: TURISMO
Descrição das
DISCIPLINAS LECIONADAS: Turismo Cultural e Gestão de Meios de
atividades gerais
Hospedagem
desempenhadas:
CURSO: EVENTOS
DISCIPLINA: Meios de Hospedagem
Empregador 4:
UNILESTE/MG
Início
2/2007
Saída
7/2008
Tempo (nº de
1,5 ano
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Professor
Descrição das
CURSO: TURISMO
atividades gerais
DISCIPLINAS LECIONADAS: Planejamento e organização do turismo I,
desempenhadas:
Desenvolvimento de planos e projetos turísticos, Tendências do turismo,
Estagio supervisionado, Planejamento e organização do turismo II.
Membro do Conselho de curso.
Empregador 5:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição das

UNI/BH
2/2008

Saída
(dd/mm/aa):

8/2008

Tempo (nº de
anos e meses):

6 meses

Professor
CURSO: SUPERIOR DE TECNÓLOGIA EM EVENTOS
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atividades gerais
desempenhadas:

DISCIPLINA LECIONADA: Eventos técnicos, científicos e comerciais

C:\Users\Marcos\Desktop\PROFISSIONAL 2016\UNESCO\mod_cv07_secadi.doc

Currículo Marcos Delgado Alcantarino (0548637)

SEI 23000.002627/2017-57 / pg. 23

3

CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório

Empregador 6:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Saída
(dd/mm/aa):

Tempo (nº de
anos e meses):

6. PUBLICAÇÕES
Cite alguma publicação que tenha escrito (não anexar)

7. OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos
nas áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.
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1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:
Maria da Purificação Teixeira
CPF:
Endereço:
Cidade/ Estado
CEP
Telefone celular:
Telefone residencial:
E-mail:
Data de nascimento: 15/06/1960
Nº Registro Profissional –
UF:
se solicitado

1.1 DADOS DA SELEÇÃO
Edital para o qual se candidata:

Projeto 914BRZ1148 Edital nº 02.2017

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso:
Arquitetura e Urbanismo
Tipo de Formação:
( ) Tecnólogo
( X ) Graduação
( ) Outros
Instituição de Ensino:
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
Data início (dd/mm/aa):
08/1978
Data conclusão (dd/mm/aa):
07/1983

3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu:
Tipo
( ) Mestrado
( X ) Doutorado
Área
Engenharia Civil – Recursos Hídricos
Instituição de Ensino
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP
Data início (dd/mm/aa):
08/2008
Data conclusão (dd/mm/aa):
Tipo
( X ) Mestrado
( ) Doutorado
Área
Arquitetura
Instituição de Ensino
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
Data início (dd/mm/aa):
03/2002
Data conclusão (dd/mm/aa):
3.2 Lato Sensu:
Área
Engenharia Sanitária e Ambiental
Instituição de Ensino
Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ
Data início (dd/mm/aa):
08/1990
Data conclusão (dd/mm/aa):

07/2013

04/2004

07/1992

4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item
( ) Servidor público ativo federal
( ) Servidor público ativo estadual
( ) Servidor público ativo municipal
( ) Servidor público inativo. Especificar:
Exoneração
Aposentadoria
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
( ) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO, OEI,
Unicef, etc.) Especificar:
( ) Vigente
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Encerrado
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Funcionário de empresa estatal
( ) Funcionário de empresa privada
( X ) Sem vínculo empregatício
( ) Outros. Especificar:
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5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Específicas relacionadas com o edital:
Empregador 1:
Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro – CEHAB/RJ
Início
Saída
Tempo (nº de
6anos e 6
(dd/mm/aa):
06/1989
(dd/mm/aa):
11/1995
anos e meses):
meses
Cargo/ função:
Coordenação de diretoria / assistente de diretoria / chefia de serviço
Descrição das
Experiência: Coordenação, planejamento e supervisão dos planos de intervenção
atividades gerais
urbanística e infra-estrutura de saneamento, realizados em diversas Comunidades do
desempenhadas:

estado do Rio de janeiro, no âmbito da Secretaria Estadual de Obras; Planejamento,
gerenciamento, execução e fiscalização de propostas de intervenção urbanística e infraestrutura de saneamento para empreendimentos habitacionais de baixa renda na região
metropolitana e interior do Estado do Rio de Janeiro, no âmbito da Secretaria Estadual de
Obras; Coordenação, planejamento e supervisão de planos de viabilidade técnico-financeira
para assentamento e remanejamento de unidades habitacionais para comunidades de
baixa renda, na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, no âmbito da Secretaria
Estadual de Obras (06/1989 – 11/1995):
 Desenvolvimento e encaminhamento de propostas de intervenção arquitetônica e
urbanística para empreendimentos habitacionais de baixa renda na região
metropolitana e interior do Estado do Rio de Janeiro; e, propostas de intervenção
em infra-estrutura de saneamento ambiental, com vistas aos processos licitatórios,
no âmbito da Secretaria Estadual de Obras e Secretaria Estadual de Habitação;
 Desenvolvimento e aprovação de projetos de infra-estrutura de saneamento
ambiental em empreendimentos na região metropolitana do Estado do Rio de
Janeiro, no âmbito da Secretaria Estadual de Obras;
 Desenvolvimento, detalhamento e aprovação de projetos de infra-estrutura de
saneamento ambiental, incluindo sistemas de abastecimento de água potável,
esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais, e, movimento de massas e
terraplenagem;
Cargo ou função: Coordenadora de projetos e obras pela Diretoria de Planejamento e
Projetos Especiais – Coordenação, planejamento e supervisão de planos de
intervenção urbanística, e, infra-estrutura de saneamento ambiental, realizados em
diversas comunidades do Estado do Rio de Janeiro, no âmbito da Secretaria Estadual
de Obras;
 Cargo ou função: Coordenadora de projetos e obras pela Diretoria de Planejamento
e Projetos Especiais – Planejamento, gerenciamento, desenvolvimento e execução
de propostas de intervenção urbanística para empreendimentos na região
metropolitana, e, interior do estado do Rio de Janeiro, no âmbito da Secretaria
Estadual de Obras;
 Cargo ou função: Coordenadora de projetos e obras pela Diretoria de Planejamento
e Projetos Especiais – Planejamento, gerenciamento, desenvolvimento, execução e
fiscalização de propostas de infra-estrutura de saneamento ambiental para
empreendimentos na região metropolitana, e, interior do estado do Rio de Janeiro,
no âmbito da Secretaria Estadual de Obras;
 Cargo ou função: Coordenadora de projetos e obras pela Diretoria de Planejamento
e Projetos Especiais – Coordenação, planejamento e supervisão de planos de
viabilidade técnico-financeira para assentamento de unidades habitacionais para
comunidades de baixa renda, na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro;
 Serviço realizado pela Diretoria de Planejamento e Projetos Especiais:
Levantamento de dados e propostas de diagnóstico para planos de urbanização e
infra-estrutura de saneamento ambiental, no âmbito da Secretaria Estadual de
Obras-RJ;
 Serviço realizado pela Diretoria de Planejamento e Projetos Especiais:
Desenvolvimento de projetos de urbanização e infra-estrutura de saneamento
ambiental, incluindo sistemas de terraplenagem, abastecimento de água potável,
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esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais e sistemas de coleta de
resíduos sólidos;
 Serviço realizado pela Diretoria de Planejamento e Projetos Especiais:
Acompanhamento e fiscalização de obras de urbanização e infra-estrutura de
saneamento ambiental, no âmbito da Secretaria estadual de Obras-RJ;
 Serviço realizado pela Diretoria de Planejamento e Projetos Especiais:
Desenvolvimento de propostas de intervenção arquitetônica e urbanística, com
vistas aos processos licitatórios, no âmbito das Secretarias Estaduais de Obras e
Habitação-RJ;
 Serviço realizado na Diretoria de Planejamento e Projetos Especiais:
Desenvolvimento de projetos de arquitetura e instalações prediais completas para
programas residenciais uni e multifamiliares, equipamentos comunitários e
necessidades especiais, no âmbito da Secretaria de Habitação-RJ;
Cargo ou função: Assistente da diretoria de planejamento e projetos especiais –
Propostas de intervenção arquitetônica e urbanística, com vistas aos processos
licitatórios, para o governo do Estado do Rio de Janeiro, no âmbito das Secretarias
Estaduais de Obras e Habitação;
Cargo ou função: Chefia do serviço de projetos especiais – Desenvolvimento e
aprovação de projetos de infra-estrutura de saneamento ambiental, em
empreendimentos na região metropolitana e interior do Estado do Rio de Janeiro, no
âmbito da Secretaria Estadual de Obras;
 Cargo ou função: Chefia do serviço de projetos especiais – Desenvolvimento e
aprovação de projetos de instalações prediais para unidades habitacionais dos
programas de assentamento de comunidades do Estado do Rio de Janeiro, no
âmbito da Secretaria Estadual de Habitação;
 Cargo ou função: Chefia do serviço de projetos especiais – Desenvolvimento e
aprovação de projetos de instalações prediais de equipamento comunitário e
necessidades especiais para programas de assentamento de comunidades de
baixa renda do Estado do Rio de Janeiro;
 Serviço realizado na Chefia do Serviço de Projetos Especiais: Desenvolvimento e
aprovação de projetos de urbanização e infra-estrutura de saneamento ambiental,
incluindo sistemas de terraplenagem, abastecimento de água potável, esgotamento
sanitário, drenagem de águas pluviais e sistemas de coleta de resíduos sólidos;
 Serviço realizado na Chefia do Serviço de Projetos Especiais: Levantamento de
dados e propostas de diagnóstico para planos de urbanização e infra-estrutura de
saneamento ambiental, no âmbito da Secretaria Estadual de Obras-RJ;
 Serviço realizado na Chefia do Serviço de Projetos Especiais: Desenvolvimento e
aprovação de projetos de arquitetura e instalações prediais completas, incluindo
programas residenciais uni e multifamiliares, comerciais e de serviços urbanos,
localizados na região metropolitana e em diversos municípios do Estado do Rio de
Janeiro.
Experiência: Elaboração e implementação de projetos de desenvolvimento, no âmbito da
Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro – CEHAB – RJ (06/1989 – 11/1995):
 Complexo Parque Alegria e Parque Boa Esperança (Caju, RJ) – acompanhamento
e fiscalização de proposta de intervenção urbanística e de infra-estrutura de
saneamento ambiental no Complexo Parque Alegria e Parque Boa Esperança, com
26.000 habitantes, à época. Descrição: Estudos relacionados à qualidade da infraestrutura de saneamento ambiental, com enfoque no acompanhamento e
fiscalização de obras de infra-estrutura de saneamento, incluindo sistemas de
terraplenagem, abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem
de águas pluviais e sistemas de coleta de resíduos sólidos. Com objetivo de
analisar questões relacionadas à qualidade do empreendimento, à adequação
ambiental, à funcionalidade e tecnologia dos sistemas empregados. Situação:
Concluído;
 Complexo Parque Alegria e Parque Boa Esperança (Caju, RJ) – planejamento e
desenvolvimento de proposta de intervenção urbanística e de infra-estrutura de
saneamento ambiental no Complexo Parque Alegria e Parque Boa Esperança, com
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26.000 habitantes, à época. Descrição: Estudos relacionados à qualidade da infraestrutura de saneamento ambiental, com enfoque no desenvolvimento de projetos
de infra-estrutura de saneamento, incluindo sistemas de terraplenagem,
abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais
e sistemas de coleta de resíduos sólidos. Com objetivo de analisar questões
relacionadas à qualidade do empreendimento e à adequação ambiental. Situação:
Concluído;
Comunidade Vila do Vintém (Padre Miguel, RJ) – acompanhamento e fiscalização
de proposta de intervenção urbanística e de infra-estrutura de saneamento
ambiental na Comunidade Vila do Vintém, com 45.000 habitantes, à época.
Descrição: Estudos relacionados à qualidade da infra-estrutura de saneamento
ambiental, com enfoque no acompanhamento e fiscalização de obras de infraestrutura de saneamento, incluindo sistemas de terraplenagem, abastecimento de
água potável, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais e sistemas de
coleta de resíduos sólidos. Com objetivo de analisar questões relacionadas à
qualidade do empreendimento, à adequação ambiental, à funcionalidade e
tecnologia dos sistemas empregados. Situação: Concluído;
Comunidade Vila do Vintém (Padre Miguel, RJ) – planejamento e desenvolvimento
de proposta de intervenção urbanística e de infra-estrutura de saneamento
ambiental na Comunidade Vila do Vintém, com 45.000 habitantes, à época.
Descrição: Estudos relacionados à qualidade da infra-estrutura de saneamento
ambiental, com enfoque no desenvolvimento de projetos de infra-estrutura de
saneamento, incluindo sistemas de terraplenagem, abastecimento de água potável,
esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais e sistemas de coleta de
resíduos sólidos. Com objetivo de analisar questões relacionadas à qualidade do
empreendimento e à adequação ambiental. Situação: Concluído;
Estrada de Cambaíba, RJ - planejamento e desenvolvimento de proposta de
intervenção urbanística e de infra-estrutura de saneamento ambiental para o
empreendimento Estrada de Cambaíba, com 1.263 unidades habitacionais, à
época. Descrição: Estudos relacionados à qualidade da habitação de baixa renda,
com enfoque no desenvolvimento de projetos de infra-estrutura de saneamento,
incluindo sistemas de terraplenagem, abastecimento de água potável, esgotamento
sanitário, drenagem de águas pluviais e sistemas de coleta de resíduos sólidos.
Com objetivo de analisar questões relacionadas à qualidade da habitação de baixa
renda e a sua importância no contexto das políticas de saúde pública. Situação:
Concluído;
Complexo da Mangueira, Telégrafos e Candelária (Mangueira, RJ) –
acompanhamento e fiscalização de proposta de intervenção urbanística e de infraestrutura de saneamento ambiental no Complexo da Mangueira, Telégrafos e
Candelária, com 45.000 habitantes, à época. Descrição: Estudos relacionados à
qualidade da infra-estrutura de saneamento ambiental, com enfoque no
acompanhamento e fiscalização de obras de infra-estrutura de saneamento,
incluindo sistemas de terraplenagem, abastecimento de água potável, esgotamento
sanitário, drenagem de águas pluviais e sistemas de coleta de resíduos sólidos.
Com objetivo de analisar questões relacionadas à qualidade do empreendimento, à
adequação ambiental, à funcionalidade e tecnologia dos sistemas empregados.
Situação: Concluído;
Complexo da Mangueira, Telégrafos e Candelária (Mangueira, RJ) – planejamento
e desenvolvimento de proposta de intervenção urbanística e de infra-estrutura de
saneamento ambiental no Complexo da Mangueira, Telégrafos e Candelária, com
45.000 habitantes, à época. Descrição: Estudos relacionados à qualidade da infraestrutura de saneamento ambiental, com enfoque no desenvolvimento de projetos
de infra-estrutura de saneamento, incluindo sistemas de terraplenagem,
abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais
e sistemas de coleta de resíduos sólidos. Com objetivo de analisar questões
relacionadas à qualidade do empreendimento e à adequação ambiental. Situação:
Concluído;
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Jardim Barro Vermelho, RJ - planejamento e desenvolvimento de proposta de
intervenção urbanística e de infra-estrutura de saneamento ambiental para o
empreendimento Jardim Barro Vermelho, com 1.110 unidades habitacionais, à
época. Descrição: Estudos relacionados à qualidade da habitação de baixa renda,
com enfoque no desenvolvimento de projetos de infra-estrutura de saneamento,
incluindo sistemas de terraplenagem, abastecimento de água potável, esgotamento
sanitário, drenagem de águas pluviais e sistemas de coleta de resíduos sólidos.
Com objetivo de analisar questões relacionadas à qualidade da habitação de baixa
renda e a sua importância no contexto das políticas de saúde pública. Situação:
Concluído;
Estrada de Campos Novos, RJ - planejamento e desenvolvimento de proposta de
intervenção urbanística e de infra-estrutura de saneamento ambiental para o
empreendimento Estrada de Campos Novos, com 763 unidades habitacionais, à
época. Descrição: Estudos relacionados à qualidade da habitação de baixa renda,
com enfoque no desenvolvimento de projetos de infra-estrutura de saneamento,
incluindo sistemas de terraplenagem, abastecimento de água potável, esgotamento
sanitário, drenagem de águas pluviais e sistemas de coleta de resíduos sólidos.
Com objetivo de analisar questões relacionadas à qualidade da habitação de baixa
renda e a sua importância no contexto das políticas de saúde pública. Situação:
Concluído;
Manguariba II, RJ - planejamento e desenvolvimento de proposta de intervenção
urbanística e de infra-estrutura de saneamento ambiental para o empreendimento
Manguariba II, com 2.431unidades habitacionais, à época. Descrição: Estudos
relacionados à qualidade da habitação de baixa renda, com enfoque no
desenvolvimento de projetos de infra-estrutura de saneamento, incluindo sistemas
de terraplenagem, abastecimento de água potável, esgotamento sanitário,
drenagem de águas pluviais e sistemas de coleta de resíduos sólidos. Com objetivo
de analisar questões relacionadas à qualidade da habitação de baixa renda e a sua
importância no contexto das políticas de saúde pública. Situação: Concluído.

Empregador 2:
Plan Planejamento Integrado Ltda.
Início
Saída
Tempo (nº de
(dd/mm/aa):
01/1995
(dd/mm/aa):
12/1999
anos e meses):
5 anos
Cargo/ função:
Consultoria ao FAVELA-Bairro/RJ
Descrição das
Experiência: Coordenação de projetos e obras de infra-estrutura de saneamento ambiental;
atividades gerais
planejamento e supervisão de planos de intervenção urbanística no âmbito do programa
desempenhadas:

FAVELA BAIRRO, da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro (01/1995 – 12/1999):
 Cargo ou função no Departamento de Projetos e Obras: Coordenação de projetos e
obras de infra-estrutura de saneamento ambiental – Coordenação, planejamento e
supervisão de planos de intervenção no âmbito do programa municipal Favela Bairro;
 Serviço realizado no Departamento de Projetos e Obras: Consultoria ao programa
municipal Favela Bairro – Acompanhamento técnico e fiscalização das obras de
urbanização e infra-estrutura de saneamento ambiental para empreendimentos no
âmbito do referido programa;
 Serviço realizado no Departamento de Projetos e Obras: Consultoria ao programa
municipal Favela Bairro – Levantamento de dados e propostas de diagnóstico para
planos de urbanização e infra-estrutura de saneamento ambiental para
empreendimentos no âmbito do referido programa;
 Serviço realizado no Departamento de Projetos e Obras: Consultoria ao programa
municipal Favela Bairro – Desenvolvimento de projetos de urbanização e infraestrutura de saneamento ambiental para empreendimentos no âmbito do referido
programa;
 Cargo ou função no Departamento de Projetos e Obras: Consultoria de projetos e
obras – para planos de intervenção urbanística e de infra-estrutura de saneamento
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ambiental, no âmbito do programa municipal Favela Bairro, da Prefeitura Municipal
do Rio de Janeiro.
Experiência: Assessoria e consultoria no âmbito da PLAN Planejamento Integrado Ltda.
(03/1996 – 11/1999):
 TEIXEIRA, M. P. Proposta de intervenção urbanística (infra-estrutura de saneamento
básico) para a Comunidade da Formiga, com 8.166 habitantes, à época – Prefeitura
Municipal do Rio de Janeiro, 1998;
 TEIXEIRA, M. P. Proposta de intervenção urbanística (infra-estrutura de saneamento
básico) para a Comunidade Morro União, com 5.714 habitantes, à época – Prefeitura
Municipal do Rio de Janeiro, 1996;
Experiência: Trabalhos técnicos desenvolvidos no âmbito da PLAN Planejamento Integrado
Ltda. (03/1997 – 11/1999):
 TEIXEIRA, M. P. Elaboração de projetos de infra-estrutura de saneamento básico
para a Comunidade da Formiga, com 8.166 habitantes – Prefeitura Municipal do Rio
de Janeiro. 1999;
 TEIXEIRA, M. P. Elaboração de projetos de infra-estrutura de saneamento básico
para a Comunidade do Morro União, com 5.714 habitantes – Prefeitura Municipal do
Rio de Janeiro. 1997;
Experiência: Elaboração e implementação de projetos de desenvolvimento, no âmbito da
PLAN Planejamento Integrado Ltda. (03/1996 – 11/1999):
 Programa Municipal Favela Bairro: Comunidade da Formiga (Tijuca, RJ) –
acompanhamento e fiscalização de proposta de intervenção urbanística e de infraestrutura de saneamento ambiental na Comunidade da Formiga, com 8.166
habitantes, à época. Descrição: Estudos relacionados à qualidade da infra-estrutura
de saneamento ambiental, com enfoque no acompanhamento e fiscalização de
obras de infra-estrutura de saneamento, incluindo sistemas de terraplenagem,
abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais
e sistemas de coleta de resíduos sólidos. Com objetivo de analisar questões
relacionadas à qualidade do empreendimento, à adequação ambiental, à
funcionalidade e tecnologia dos sistemas empregados. Situação: Concluído
 Programa Municipal Favela Bairro: Comunidade da Formiga (Tijuca, RJ) –
planejamento e desenvolvimento de proposta de intervenção urbanística e de infraestrutura de saneamento ambiental na Comunidade da Formiga, com 8.166
habitantes, à época. Descrição: Estudos relacionados à qualidade da infra-estrutura
de saneamento ambiental, com enfoque no desenvolvimento de projetos de infraestrutura de saneamento, incluindo sistemas de terraplenagem, abastecimento de
água potável, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais e sistemas de
coleta de resíduos sólidos. Com objetivo de analisar questões relacionadas à
qualidade do empreendimento e à adequação ambiental. Situação: Concluído;
 Programa Municipal Favela Bairro: Comunidade da Formiga (Tijuca, RJ) – assessoria
técnica em intervenção urbanística e de infra-estrutura de saneamento ambiental na
Comunidade da Formiga, com 8.166 habitantes, à época. Descrição: Estudos
relacionados à qualidade da infra-estrutura de saneamento ambiental, com enfoque
na assessoria técnica visando melhoria de projetos e obras de infra-estrutura de
saneamento, incluindo sistemas de terraplenagem, abastecimento de água potável,
esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais e sistemas de coleta de resíduos
sólidos. Com objetivo de analisar questões relacionadas à qualidade do
empreendimento, à adequação ambiental, à funcionalidade e tecnologia dos
sistemas empregados. Situação: Concluído;
 Programa Municipal Favela Bairro: Comunidade do Morro União (Padre Miguel, RJ) –
acompanhamento e fiscalização de proposta de intervenção urbanística e de infraestrutura de saneamento ambiental na Comunidade do Morro União, com 5.741
habitantes, à época. Descrição: Estudos relacionados à qualidade da infra-estrutura
de saneamento ambiental, com enfoque no acompanhamento e fiscalização de
obras de infra-estrutura de saneamento, incluindo sistemas de terraplenagem,
abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais
e sistemas de coleta de resíduos sólidos. Com objetivo de analisar questões
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relacionadas à qualidade do empreendimento, à adequação ambiental, à
funcionalidade e tecnologia dos sistemas empregados. Situação: Concluído;
Programa Municipal Favela Bairro: Comunidade do Morro União (Padre Miguel, RJ) –
planejamento e desenvolvimento de proposta de intervenção urbanística e de infraestrutura de saneamento ambiental na Comunidade do Morro União, com 5.714
habitantes, à época. Descrição: Estudos relacionados à qualidade da infra-estrutura
de saneamento ambiental, com enfoque no desenvolvimento de projetos de infraestrutura de saneamento, incluindo sistemas de terraplenagem, abastecimento de
água potável, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais e sistemas de
coleta de resíduos sólidos. Com objetivo de analisar questões relacionadas à
qualidade do empreendimento e à adequação ambiental. Situação: Concluído;
Programa Municipal Favela Bairro: Comunidade do Morro União (Padre Miguel, RJ) –
assessoria técnica em intervenção urbanística e de infra-estrutura de saneamento
ambiental na Comunidade do Morro União, com 5.714 habitantes, à época.
Descrição: Estudos relacionados à qualidade da infra-estrutura de saneamento
ambiental, com enfoque na assessoria técnica visando melhoria de projetos e obras
de infra-estrutura de saneamento, incluindo sistemas de terraplenagem,
abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais
e sistemas de coleta de resíduos sólidos. Com objetivo de analisar questões
relacionadas à qualidade do empreendimento, à adequação ambiental, à
funcionalidade e tecnologia dos sistemas empregados. Situação: Concluído;

Empregador 3:
Universidade Gama Filho - UGF
Início
Saída
Tempo (nº de
7 anos e 3
(dd/mm/aa):
10/2003
(dd/mm/aa):
12/2010
anos e meses):
meses
Cargo/ função:
Coordenador pedagógico
Descrição das
Experiência: Docente do curso de pós-graduação em Infraestrutura de Urbanização,
atividades gerais
ministrando as disciplinas de: Sustentabilidade, Saneamento e Saúde Pública; Águas de
desempenhadas:

Abastecimento; Águas Residuárias; Drenagem Pluvial; e, Infraestrutura em Áreas de
Favelas. Docente do curso de pós-graduação em Conforto e Edificações Sustentáveis,
ministrando as disciplinas de: Agenda 21 e Sustentabilidade; Saúde da Habitação;
Instalações Hidrossanitárias Prediais; Luz e Cor na Arquitetura; Psicologia da Luz e da Cor
na Arquitetura. Docente do curso de pós-graduação em Arquitetura Ambiental, ministrando
as disciplinas de: Introdução ao Estudo da Ecologia; Introdução ao Estudo dos Solos;
Introdução à Geologia Ambiental; Saneamento e Poluição Ambiental; Antropologia e
Conservação de Bens Culturais; Infraestrutura de Saneamento Ambiental (10/2003 –
12/2010):
 Ensino, Infraestrutura de Urbanização, Nível: Pós-Graduação - Disciplinas
ministradas: 1.História da Infraestrutura Urbana; 2.Sustentabilidade, Saneamento e
Saúde Pública; 3.Águas de Abastecimento; 4.Águas Residuárias; 5.Drenagem
Pluvial; 6.Resíduos Sólidos Urbanos; 7.Infraestrutura em Áreas de Favelas;
 Ensino, Saneamento Ambiental para Cidades, Nível: Especialização - Disciplinas
ministradas: 1.Sistemas de Abastecimento de Água; 2.Tratamento de Água;
3.Sistemas de Esgotamento Sanitário; 4.Tratamento de Esgoto Sanitário; 5.Sistemas
de Drenagem Pluvial; 6.Gestão das Águas Urbanas; 7.Resíduos Sólidos Urbanos;
 Ensino, Sistemas Hidrossanitários Prediais, Nível: Especialização - Disciplinas
ministradas: 1.Água Potável Predial; 2.Água Quente Predial; 3.Esgoto Sanitário
Predial; 4.Esgotamento em Regiões sem Rede Pública; 5.Água Pluvial Predial;
6.Racionalização de Recursos Hídricos Prediais; 7.Lixo Domiciliar; 8.Coleta Seletiva
e Reciclagem;
 Ensino, Conforto e Edificações Sustentáveis, Nível: Pós-Graduação - Disciplinas
ministradas: 1.Agenda 21 e Sustentabilidade; 2.Saúde da Habitação; 3.Instalações
Hidrossanitárias Prediais; 4.Luz e Cor na Arquitetura; 5.Psicologia da Luz e da Cor;
 Ensino, Arquitetura Ambiental, Nível: Pós-Graduação - Disciplinas ministradas:
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1.Introdução à Ecologia; 2.Introdução à Antropologia e Conservação de Bens
Culturais; 3.Introdução ao Estudo dos Solos; 4.Introdução à Geologia Ambiental;
5.Saneamento e Poluição Ambiental; 6.Infraestrutura de Saneamento Ambiental;
7.Assentamentos para População de Baixa Renda;
 Ensino, Conforto e Edificações Sustentáveis, Nível: Pós-Graduação - Disciplinas
ministradas: 1.Agenda 21 e Sustentabilidade; 2.Saúde da Habitação; 3.Sistemas
Hidrossanitários Prediais; 4.Instalações Prediais Complementares; 5.Qualidade de
Vida na Arquitetura;
Experiência: Coordenação pedagógica dos cursos de pós-graduação em Infraestrutura de
Urbanização; Conforto e Edificações Sustentáveis; e, Arquitetura Ambiental (10/2003 –
12/2010):
 Extensão universitária, Coordenação Pós-Graduação e Atividades Complementares Atividade de extensão realizada: Coordenação pedagógica do curso de pósgraduação latu-senso Especialização em Infraestrutura de Urbanização;
 Extensão universitária, Coordenação Pós-Graduação e Atividades Complementares Atividade de extensão realizada: Coordenação pedagógica do curso de extensão
universitária em Sistemas Hidrossanitários Prediais;
 Extensão universitária, Coordenação Pós-Graduação e Atividades Complementares Atividade de extensão realizada: Coordenação pedagógica do curso de extensão
universitária em Saneamento Ambiental para Cidades;
 Extensão universitária, Coordenação Pós-Graduação e Atividades Complementares Atividade de extensão realizada: Coordenação pedagógica do curso de extensão
universitária em Iluminação e Eficiência Energética;
 Extensão universitária, Coordenação Pós-Graduação e Atividades Complementares Atividade de extensão realizada: Coordenação pedagógica do curso de pósgraduação latu-senso Especialização em Conforto e Edificações Sustentáveis;
 Extensão universitária, Coordenação Pós-Graduação e Atividades Complementares Atividade de extensão realizada: Coordenação pedagógica do curso de pósgraduação latu-senso Especialização em Conforto e Harmonia Ambiental;
 Outras atividades técnico-científicas, Coordenação Pós-Graduação e Atividades
Complementares - Atividade realizada: Coordenação pedagógica do Programa de
Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo;
Experiência: Elaboração, desenvolvimento e implementação de produtos tecnológicos, na
especificidade de projetos pedagógicos, no âmbito da Universidade Gama Filho (10/2003 –
12/2010):

TEIXEIRA, M. P. Projeto pedagógico do curso de Pós-Graduação Latu-Senso
Especialização em Infraestrutura de Urbanização. 2005.
 TEIXEIRA, M. P. Projeto pedagógico do curso de extensão universitária em
Saneamento Ambiental para Cidades. 2005.
 TEIXEIRA, M. P. Projeto pedagógico do curso de extensão universitária em Sistemas
Hidrossanitários Prediais. 2005.
 TEIXEIRA, M. P. Projeto pedagógico do curso de extensão universitária em
Iluminação e Eficiência Energética. 2005.

TEIXEIRA, M. P. Projeto pedagógico do curso de Pós-Graduação Latu-Senso
Especialização em Conforto e Edificações Sustentáveis. 2005.

TEIXEIRA, M. P. Projeto pedagógico do curso de Pós-Graduação Latu-Senso
Especialização em Arquitetura Ambiental. 2003.
 TEIXEIRA, M. P. Projeto pedagógico do curso de Pós-Graduação Latu-Senso
Especialização em Conforto Ambiental, 2003.
Experiência: Elaboração e implementação de projetos de desenvolvimento no escopo da
formação e capacitação de profissionais direcionados às áreas de conhecimento: Arquitetura
Ambiental; Conforto e Edificações Sustentáveis; e, Infraestrutura de Urbanização, no âmbito
da Universidade Gama Filho, UGF (10/2003 – 12/2010):
 Formação Profissional em Conforto e Edificações Sustentáveis. Descrição:
Capacitação de profissionais para atuar na tomada de decisão e na discussão da
qualidade de vida gerada no ambiente construído, proporcionando a inclusão dos
instrumentos necessários à participação em empreendimentos que abordem a
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recuperação de áreas ambientalmente degradadas, e, promoção de eficiência
energética; focalizando os conceitos de sustentabilidade dos programas de
qualidade da ISO 9001. Situação: Concluído; Natureza: Outra. Integrantes: Maria da
Purificação Teixeira – Coordenador / Valéria Nunes Caiado – Integrante / Maria Clara
de Paula Gomes – Integrante / Ana Maria Osório Barbedo Marques – Integrante /
Lourdes Zunino Rosa – Integrante / Viviane Nayala Corner – Integrante / Oscar
Daniel Corbella – Integrante / Andréa Queiroz Rego – Integrante / Carmen Ruth
Stangenhaus – Integrante / Marta Ribeiro Valle Macedo – Integrante / Flávia
Saavedra Deus – Integrante / Jeferson Roselo Mota Salazar – Integrante / Ludmila
Rodrigues de Morais – Integrante / Ana Cláudia Penna Vasquez – Integrante / Ranny
Loureiro Xavier Nascimento Michalsky – Integrante / Robson Santos Barradas –
Integrante / Carlos Augusto de Oliveira Góes – Integrante. Número de produções C,
T & A: 65 / Número de orientações: 15.
 Formação Profissional em Infraestrutura de Urbanização. Descrição: Capacitação de
profissionais para um crescente novo mercado da Gestão Ambiental e da Gestão
Urbana, privilegiando a atualização e aprofundamento das temáticas do Conforto e
do Saneamento Ambiental. É fortalecida a atuação na tomada de decisão no
ambiente urbano, direcionada ao uso adequado de tecnologia e materiais, à
promoção da qualidade de vida, e, à eficiência energética por meio de práticas do
bioclimatismo e do saneamento ambiental. Situação: Concluído; Natureza: Outra.
Integrantes: Maria da Purificação Teixeira – Coordenador / Ana Maria Osório
Barbedo Marques – Integrante / Lourdes Zunino Rosa – Integrante / Oscar Daniel
Corbella – Integrante / Andréa Queiroz Rego – Integrante / Carmen Ruth
Stangenhaus – Integrante / Ana Cláudia Penna Vasquez – Integrante / Ralph
Lassance Soares Júnior – Integrante / Ranny Loureiro Xavier Nascimento Michalsky
– Integrante / Robson Santos Barradas – Integrante / Tatsuo Carlos Shubo –
Integrante / Simone Costa Rodrigues - Integrante. Número de produções C, T & A:
11 / Número de orientações: 4.
 Formação Profissional em Arquitetura Ambiental. Descrição: Capacitação de
profissionais para crescente, novo mercado de Arquitetura e Engenharia, o qual
demanda o enfoque da qualidade de vida, recursos renováveis, eficiência energética
e responsabilidade social; focalizando, prioritariamente, o bioclimatismo e a
preservação ambiental; e, a aplicação de seus conceitos na qualidade de vida
gerada nos ambientes construídos. Situação: Concluído; Natureza: Outra.
Integrantes: Maria da Purificação Teixeira – Coordenador / Valéria Nunes Caiado –
Integrante / Paulo Cirrota – Integrante / Clara de Paula Gomes – Integrante / Ana
Maria Osório Barbedo Marques – Integrante / Lourdes Zunino Rosa – Integrante /
Viviane nayala Corner – Integrante / Oscar Daniel Corbella – Integrante / Andréa
Queiroz Rego – Integrante / Carmen Ruth Stangenhaus – Integrante / Flávia
Saavedra Deus – Integrante / Ranny Loureiro Xavier Nascimento Michalsky –
Integrante / Robson Santos Barradas – Integrante / Carlos Augusto de Oliveira Góes
– Integrante. Número de produções C, T & A: 70 / Número de orientações: 34.
Experiência: Participação em 146 bancas de trabalhos de conclusão no escopo dos cursos
de Pós-Graduação Especialização em: Arquitetura Ambiental; Conforto e Edificações
Sustentáveis; e, Infraestrutura de Urbanização, no âmbito da Universidade Gama Filho, UGF
(10/2004 – 12/2011);
Experiência: Orientações e supervisões concluídas em 54 trabalhos de conclusão no
escopo dos cursos de Pós-Graduação Especialização em: Arquitetura Ambiental; Conforto e
Edificações Sustentáveis; e, Infraestrutura de Urbanização, âmbito da Universidade Gama
Filho, UGF (10/2004 – 12/2011);

Empregador 4:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:

Purificação Assessoria Arquitetura Ambiental Ltda.
Saída
Tempo (nº de
01/2001
(dd/mm/aa):
12/2013
anos e meses):
Consultoria e cooperação pedagógica
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Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Experiência: Coordenação, planejamento e desenvolvimento de projetos de arquitetura e
urbanismo, com ênfase na sustentabilidade, eficiência energética e preservação ambiental;
Coordenação, planejamento e desenvolvimento de projetos de infra-estrutura de saneamento
ambiental, incluindo sistemas de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário,
drenagem de águas pluviais, e movimentação de massas e terraplenagem (01/2001 –
12/2013):
 Cargo ou função: Coordenadora de projetos – Planejamento e desenvolvimento de
projetos de arquitetura e urbanísticos, focalizando a arquitetura e urbanismo
ambientalmente corretos, eficiência energética e preservação ambiental;
 Cargo ou função: Coordenadora de projetos – Planejamento e desenvolvimento de
projetos de infra-estrutura de saneamento ambiental, incluindo sistemas de
abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais
e manejo de resíduos sólidos;
 Cargo ou função: Coordenadora de projetos – Planejamento e desenvolvimento de
projetos de instalações prediais, incluindo sistemas de água potável fria e quente,
esgoto sanitário, drenagem de águas pluviais, coleta seletiva de resíduos sólidos
domiciliares e gás domiciliar;
 Serviço realizado: Levantamento de dados e propostas de diagnóstico para planos
de urbanização e infra-estrutura de saneamento ambiental, incluindo sistemas de
abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais
e manejo de resíduos sólidos;
 Serviço realizado: Desenvolvimento de projetos de urbanização e infra-estrutura de
saneamento ambiental, incluindo sistemas de abastecimento de água potável,
esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais, e, coleta e disposição final de
resíduos sólidos;
 Serviço realizado: Levantamento de dados e propostas de diagnóstico para
programas de arquitetura e urbanismo ambientalmente corretos e sustentáveis,
focalizados na eficiência energética e preservação ambiental;
 Serviço realizado: Desenvolvimento de projetos voltados para o atendimento de
programas de arquitetura e urbanismo ambientalmente corretos e sustentáveis,
focalizados na eficiência energética e preservação ambiental;
 Serviço realizado: Levantamento de dados e propostas de diagnósticos para
programas de instalações prediais, incluindo sistemas de água potável fria e quente,
esgoto sanitário, drenagem de águas pluviais, coleta seletiva de resíduos sólidos
domiciliares e gás domiciliar;
 Serviço realizado: Desenvolvimento de projetos de instalações prediais, incluindo
sistemas de água potável fria e quente, esgoto sanitário, drenagem de águas
pluviais, coleta seletiva de resíduos sólidos domiciliares e gás domiciliar;
Experiência: Parceria pedagógica com a Universidade Gama Filho (UGF) para o
desenvolvimento de projeto pedagógico e coordenação pedagógica dos cursos de pósgraduação especialização em Arquitetura Ambiental; Conforto e Edificações Sustentáveis; e,
Infraestrutura de Urbanização; Parceria pedagógica com a Universidade Gama Filho (UGF)
para o desenvolvimento de projeto pedagógico e coordenação pedagógica dos cursos de
extensão universitária em Saneamento Ambiental para Cidades; Iluminação e Eficiência
Energética; e, Sistemas Hidrossanitários Prediais (10/2003 – 12/2010):
 Atividade de extensão realizada: Projeto pedagógico e coordenação pedagógica do
curso de pós-graduação latu-senso Especialização em Infraestrutura de
Urbanização, com carga horária de 360 horas;
 Atividade de extensão realizada: Projeto pedagógico e coordenação pedagógica do
curso de extensão universitária em Iluminação e Eficiência Energética, com carga
horária de 60 horas;
 Atividade de extensão realizada: Projeto pedagógico e coordenação pedagógica do
curso de extensão universitária em Sistemas Hidrossanitários Prediais, com carga
horária de 60 horas;
 Atividade de extensão realizada: Projeto pedagógico e coordenação pedagógica do
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curso de extensão universitária em Saneamento Ambiental para Cidades, com carga
horária de 60 horas;
Atividade de extensão realizada: Projeto pedagógico e coordenação pedagógica do
curso de pós-graduação latu-senso Especialização em Conforto e Edificações
Sustentáveis, com carga horária de 360 horas;
Atividade de extensão realizada: Projeto pedagógico e coordenação pedagógica do
curso de pós-graduação latu-senso Especialização em Arquitetura Ambiental, com
carga horária de 360 horas.

Empregador 5:
Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR
Início
Saída
Tempo (nº de
(dd/mm/aa):
05/2014
(dd/mm/aa):
05/2016
anos e meses):
2 anos
Cargo/ função:
Professor de magistério superior
Descrição das
Experiência: Docente do curso de graduação em Engenharia Civil do campus Pato Branco,
atividades gerais
ministrando as disciplinas de: Saneamento Básico; Projeto de Drenagem Pluvial Urbana; e,
desempenhadas:

Construções Sustentáveis. Coordenação, organização e instrução do curso de extensão
universitária em Saneamento para Cidades. Coordenação, organização e instrução de
atividades de extensão universitária no âmbito do curso de graduação em Engenharia Civil
(05/2014 – 05/2016):
 Ensino, Engenharia Civil, Nível: Graduação - Disciplinas ministradas: 1.Saneamento
Básico; 2.Projeto de Drenagem Pluvial Urbana; 3.Construções Sustentáveis;
 Extensão universitária, Projeto pedagógico, coordenação pedagógica, organização e
instrução do curso de extensão universitária em Saneamento para Cidades (infraestrutura de abastecimento de água potável, infra-estrutura de esgotamento
sanitário, e, infra-estrutura de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas), com
carga horária de 27 horas;
 Extensão universitária, Organização, coordenação pedagógica e instrução de visitas
técnicas à Estação de Tratamento de Água Potável do Município de Pato Branco
(funcionamento geral, especificidades e operacionalização do sistema público
municipal de abastecimento e tratamento de água potável);
 Extensão universitária, Organização, coordenação pedagógica e instrução de visitas
técnicas à Estação de Tratamento de Esgotos Sanitários do Município de Pato
Branco (funcionamento geral, especificidades e operacionalização do sistema
público municipal de esgotamento sanitário);
 Extensão universitária, Organização, coordenação pedagógica e instrução de
atividade prática supervisionada visando à concepção, desenvolvimento e
dimensionamento de projeto do greide, com vistas à concepção de sistema de
esgotamento e tratamento sanitário, e, respectivo memorial descritivo;
 Extensão universitária, Organização, coordenação pedagógica e instrução de
atividade prática supervisionada visando à concepção, desenvolvimento e
dimensionamento de projeto básico completo de rede coletora de esgotamento
sanitário, e, respectivo memorial descritivo;
 Extensão universitária, Organização, coordenação pedagógica e instrução de
atividade prática supervisionada visando à concepção e desenvolvimento de projeto
básico de sistema público de abastecimento de água potável, e, respectivo memorial
descritivo;
 Extensão universitária, Organização, coordenação pedagógica e instrução de
atividade prática supervisionada visando à concepção, desenvolvimento e
dimensionamento de projeto do greide, e, projeto básico de galerias circulares de
microdrenagem de águas pluviais urbanas, e, respectivo memorial descritivo;
 Extensão universitária, Organização, coordenação pedagógica e instrução de
atividade prática supervisionada visando à concepção, desenvolvimento e prédimensionamento de planilhas de qualidade para construções sustentáveis,
vocacionadas aos sistemas básicos de saneamento, e condições edilícias já
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consagradas na avaliação da sustentabilidade de empreendimentos;
Extensão universitária, Organização, coordenação pedagógica e instrução de
seminário de estudos visando à identificação, reconhecimento e avaliação da infraestrutura de esgotamento sanitário municipal, em diferentes estudos de caso, pela
compreensão das soluções adotadas, e reflexão sobre a problemática da infraestrutura de esgotamento sanitário, em cidades reais;
 Extensão universitária, Organização, coordenação pedagógica e instrução de
seminário de estudos visando à identificação, reconhecimento e avaliação da infraestrutura de abastecimento de água potável municipal, em diferentes estudos de
caso, pela compreensão das soluções adotadas, e reflexão sobre a problemática da
infra-estrutura de abastecimento de água potável, em cidades reais;
 Extensão universitária, Organização, coordenação pedagógica e instrução de
seminário de estudos visando ao desenvolvimento de diagnóstico local, em
diferentes estudos de caso, com vistas à identificação dos elementos existentes e
componentes do sistema de microdrenagem pluvial urbana; e, concepção de
prognóstico local com vistas à identificação da dinâmica existente entre o sistema de
microdrenagem pluvial existente e o grau de urbanização prevalente na
municipalidade;
 Extensão universitária, Organização, coordenação pedagógica e instrução de
seminário de estudos visando ao desenvolvimento de diagnóstico local, em
diferentes estudos de caso, com vistas à concepção de sistema de qualidade para
construções sustentáveis; e, concepção de prognóstico local com vistas à concepção
de sistema de qualidade para construções sustentáveis;
 Extensão universitária, Desenvolvimento de Oficina de Plano Diretor, visando
oferecimento aos funcionários das prefeituras municipais locais, no escopo da
Operação “Jenipapo”, desenvolvida em 15 municípios entre os dias 18 de janeiro e
01 de fevereiro de 2015, tendo como Centro Regional, a cidade de São Luis/MA, no
âmbito do Projeto Rondon;
 Extensão universitária, Desenvolvimento de Oficina de Saneamento, visando
oferecimento aos agentes comunitários e lideranças locais (Oficina 01) e
comunidades locais (Oficina 02), no escopo da Operação “Jenipapo”, desenvolvida
em 15 municípios entre os dias 18 de janeiro e 01 de fevereiro de 2015, tendo como
Centro Regional, a cidade de São Luis/MA, no âmbito do Projeto Rondon;
 Extensão universitária, Desenvolvimento de Oficina de Construção Saudável,
visando oferecimento aos agentes comunitários e lideranças locais (Oficina 01) e
comunidades locais (Oficina 02), no escopo da Operação “Jenipapo”, desenvolvida
em 15 municípios entre os dias 18 de janeiro e 01 de fevereiro de 2015, tendo como
Centro Regional, a cidade de São Luis/MA, no âmbito do Projeto Rondon;
Experiência: Elaboração e implementação de projetos de desenvolvimento no âmbito do
curso de graduação em Engenharia Civil da Universidade Tecnológica Federal do Paraná,
UTFPR (05/2014 – 05/2016):
 Saneamento Básico como Temática Transversal na Formação do Engenheiro Civil:
uma proposta de integração curricular entre disciplina obrigatória e disciplinas
optativas; e reflexão sobre o currículo básico de formação, aplicado na Engenharia
Civil. Descrição: Organização pedagógica relacionada à construção, como medida
amostral, de linha de continuidade na oferta da disciplina obrigatória de Saneamento
Básico (SN27CV) com as disciplinas optativas de Projeto de Drenagem Pluvial
Urbana (PD29CV) e Construções Sustentáveis (CS29CV); integrando um rol de
possibilidades na depuração e ampliação da aprendizagem em Saneamento Básico.
Prevê como resultado, a estruturação junto ao aluno, de linha de continuidade
acadêmica e pedagógica que favoreça a aprendizagem, a descoberta de promissora
atuação profissional, e a efetivação de pesquisa, nas subáreas de Saneamento
Básico e Ambiental. O escopo de conhecimento destas subáreas demanda
tratamento multidisciplinar e multiescalar que contemple as inter-relações temáticas
que envolvem o diagnóstico e prognóstico característico de temáticas transversais, a
exemplo do Saneamento Básico e Ambiental. Situação: Em andamento; Natureza:
Desenvolvimento. Integrantes: Maria da Purificação Teixeira – Coordenador / 153
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alunos de graduação envolvidos – Integrantes;
Readequação de Planos de Ensino no escopo de Temáticas Transversais:
estruturação didático-pedagógica pela razão de continuidade na aprendizagem da
subárea de conhecimento do Saneamento Básico, no âmbito da formação em
Engenharia Civil. Descrição: Organização pedagógica relacionada à construção,
como medida amostral, da inclusão efetiva das seguintes práticas pedagógicas:
Atividades práticas (AP) focadas no desenvolvimento de competências técnicas;
estudos dirigidos direcionados a avaliações substitutivas; seminários relacionados á
atividades práticas supervisionadas (APS); desmembramento de projeto de infraestrutura em etapas, na forma de APS. Prevê-se como resultado, a estruturação
junto ao aluno, de linha de continuidade acadêmica e pedagógica que favoreça a
aprendizagem e a perspectiva do raciocínio sistêmico, com o qual não se encontra
familiarizado. Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. Integrantes:
Maria da Purificação Teixeira – Coordenador / 153 alunos de graduação envolvidos –
Integrantes;

Empregador 6:
Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Início
Saída
Tempo (nº de
2 anos e 7
(dd/mm/aa):
01/2011
(dd/mm/aa):
07/2013
anos e meses):
meses
Cargo/ função:
Participação em projeto de pesquisa
Descrição das
Experiência: Participação em projeto de pesquisa: CONTROLE DA ÁGUA DE CHUVAS
atividades gerais
POR INFILTRAÇÃO E ORDENAMENTO DO USO DO SOLO (CACIOUS) (01/2011 –
desempenhadas:
07/2013):
 Descrição: Subprojeto da REDE BRUM – Bacias Representativas de Usos Mistos
(Chamada MCT/FINEP CTHIDRO 01/2010). Este projeto de pesquisa visa
encontrar alternativas adequadas para reduzir os impactos da drenagem urbana,
baseadas nas simulações hidráulicas/hidrológicas de diferentes cenários de
ocupação, presentes e futuros. O projeto de pesquisa visa primeiramente a
instrumentação da Bacia do Ribeirão Anhumas em Campinas, para obtenção de
dados para a calibração de modelos hidráulicos e de transporte de sedimentos.
Prevê também a modelagem numérica do escoamento superficial e do transporte
de sedimentos, aliado à modelagem da separação do escoamento e produção de
sedimentos em condições artificiais de laboratório, para os diferentes cenários de
ocupação estabelecidos, permitindo a identificação de potenciais áreas suscetíveis
à inundações, e propostas de ações mitigadoras.
 Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
 Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Mestrado acadêmico; (4) / Doutorado: (4).
 Integrantes: Antonio Carlos Zuffo – Coordenador / Maria da Purificação Teixeira –
Integrante / José Anderson do Nascimento Batista – Integrante / Pedro Augusto
Pinheiro Fantinatti – Integrante / Marco AntonioJacomazzi – Integrante / Gré de
Araújo Lobo – Integrante / Carlos Lloret Ramos – Integrante / César de Souza Pinto
– Integrante.
 Financiador(es): Financiadora de Estudos e Projetos – Auxílio financeiro.
Experiência: pedido de patente sob o Título proposto para a Invenção: Método de
Análise e Classificação de Vazios Urbanos pela Classificação do Município Saudável
(08/2013):
Resumo: The Method of Urban Voids Classification by Municipal Healthy Classification
consists on a tool of municipal planning and management, with a focus on urban and human
development. And development is directed to improve health in the cities. The tool consists
of 3 applications developed by the structuring of a preference scale of urban environment
health promoter indicators. The innovated methodological approach adopts tooling social
research, associated with multicriteria analysis. APPLICATION 1 classifies the ability of a
municipal urban environment to improve health. APPLICATION 2 analyzes the same
capability in the environment near the urban void that you want to sort. And, APPLICATION
3 classifies the urban void as to its willingness to improve health in urban areas.
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6. PUBLICAÇÕES
Cite alguma publicação que tenha escrito (não anexar)
Congressos internacionais
PUBLICAÇÃO: Environmental preservation in the production of builtenvironment in the tropics: a matter of
sustainability;
VEÍCULO / DATA: In: 2th Urbenviron – International Congresson Environmental Planning and Management – Planning
theUrbanEnvironment: visions, implementations, results.
Berlin: InstitutfurAngewandteGeowissenschaften – Urbenviron, 2007.
Congressos nacionais e/ou regionais
PUBLICAÇÃO: Drenagem urbana municipal e alterações dos microclimas locais, pela perspectiva da pressão do uso
residencial sobre o grau de impermeabilização urbana;
VEÍCULO / DATA: 28º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental-Rio de Janeiro, 2015.
PUBLICAÇÃO: Habitação saudável x microdrenagem urbana: uma questão da promoção da saúde nas cidades
brasileiras;
VEÍCULO / DATA: Revista Saúde e Pesquisa, v.8, Edição Especial, p. 151-160, 2015 – ISSN 2176-9206 (on-line),
ISSN 1983-1870 (impressa)/ 2015.
PUBLICAÇÃO: Habitação saudável x microdrenagem urbana: uma questão da promoção da saúde nas cidades
brasileiras, (08 originais);
VEÍCULO / DATA: 1º Congresso Brasileiro Interdisciplinar de Promoção da Saúde. Anais do 1º CBIPS. Maringá:
UniCesumar, 2014.
PUBLICAÇÃO: Environmental and social liabilities, and residential use: reflections on municipal health and the impact
on water resources, (15 originais);
VEÍCULO / DATA: In: 5th Urbenviron – International Seminar on Environmental Planning and Management – Urban
Responses for Climate Changes. Brasília: School of Tecnology of Brasilia Federal University – Urbenviron, 2012.
PUBLICAÇÃO: Environmental and social liabilities, and municipal urban drainage: reflections on multicriterial analysis,
(15 originais);
VEÍCULO / DATA: In: 5th Urbenviron – International Seminar on Environmental Planning and Management – Urban
Responses for Climate Changes. Brasília: School of Tecnology of Brasilia Federal University – Urbenviron, 2012.
PUBLICAÇÃO: Municipal planning, resources management and multicriteria analysis: reflections on decisionmaking,(15 originais);
VEÍCULO / DATA: In: 5th Urbenviron – International Seminar on Environmental Planning and Management – Urban
Responses for Climate Changes. Brasília: School of Tecnology of Brasilia Federal University – Urbenviron, 2012.
PUBLICAÇÃO: Social and environmental liabilities: water management and multicriteria,(13 originais);
VEÍCULO / DATA: In: 4th Urbenviron – International Seminar on Environmental Planning and Management –
Sustainable Cities for the New Millenium. Niterói: School of Engineering of Fluminense Federal University –
Urbenviron, 2010.
PUBLICAÇÃO: Habitação saudável na gestão ambiental, (01 original);
VEÍCULO / DATA: 25º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental. Anais do 25º CBESA. Recife:
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, 2009.
PUBLICAÇÃO: Cidade saudável x cidade sustentável, (01 original);
VEÍCULO / DATA: 25º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental. Anais do 25º CBESA. Recife:
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, 2009.
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PUBLICAÇÃO: Drenagem urbana sustentável: uma questão do gerenciamento das águas urbanas e da
sustentabilidade do solo nos processos de uso e ocupação, (20 originais);
VEÍCULO / DATA: In: 1th Urbenviron – International Congress on Environmental Planning and Management –
Environmental Challenges of Urbanization. Brasília: Universidade católica de Brasília – Urbenviron, 2005.
PUBLICAÇÃO: Cidades sustentáveis e o foco na sustentabilidade do solo para a produção de uma arquitetura
ambientalmente correta, (10 originais);
VEÍCULO / DATA: NUTAU 2004 – Núcleo de Pesquisa em Tecnologia da Arquitetura e Urbanismo. Anais do NUTAU
2004. São Paulo, 2004.
Artigo publicado em revista com corpo editorial
TEIXEIRA, M. P. Habitação saudável x microdrenagem urbana: uma questão da promoção da saúde nas cidades
brasileiras. Revista Saúde e Pesquisa, v.8, Edição Especial, p. 151-160, 2015 – ISSN 2176-9206 (on-line), ISSN
1983-1870 (impressa);

7. OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos
nas áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.
Experiência: Elaboração, desenvolvimento e implementação de produtos tecnológicos, na especificidade de projetos
pedagógicos, no âmbito da Universidade Gama Filho, considerando os desdobramentos econômicos, sociais,
culturais, acadêmicos, institucionais e de pesquisa (10/2003 – 12/2010):

TEIXEIRA, M. P. Projeto pedagógico do curso de Pós-Graduação Latu-Senso Especialização em
Infraestrutura de Urbanização. 2005.
 TEIXEIRA, M. P. Projeto pedagógico do curso de extensão universitária em Saneamento Ambiental para
Cidades. 2005.
 TEIXEIRA, M. P. Projeto pedagógico do curso de extensão universitária em Sistemas Hidrossanitários
Prediais. 2005.
 TEIXEIRA, M. P. Projeto pedagógico do curso de extensão universitária em Iluminação e Eficiência
Energética. 2005.

TEIXEIRA, M. P. Projeto pedagógico do curso de Pós-Graduação Latu-Senso Especialização em Conforto e
Edificações Sustentáveis. 2005.

TEIXEIRA, M. P. Projeto pedagógico do curso de Pós-Graduação Latu-Senso Especialização em
Arquitetura Ambiental. 2003.
 TEIXEIRA, M. P. Projeto pedagógico do curso de Pós-Graduação Latu-Senso Especialização em Conforto
Ambiental, 2003.
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1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:
MARIA SORAIA NASCIMENTO CORREA DE FARIA
CPF:
Endereço:
Cidade/ Estado
CEP
Telefone celular:
Telefone residencial:
E-mail:
Data de nascimento: 27/05/ 1958
Nº Registro Profissional –
UF:
se solicitado
1.1 DADOS DA SELEÇÃO
Edital para o qual se candidata:

PROJETO 914BRZ1148 - EDITAL Nº 02/2017

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso:
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
Tipo de Formação:
( ) Tecnólogo
( X ) Graduação
( ) Outros
Instituição de Ensino:
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
Data início (dd/mm/aa):
00/08/1990
Data conclusão (dd/mm/aa):
22/11/2002
3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu:
Tipo
( ) Mestrado
Área
Instituição de Ensino
Data início (dd/mm/aa):

(

) Doutorado

Data conclusão (dd/mm/aa):

3.2 Lato Sensu:
Área
GESTÃO ESCOLAR: INSPEÇÃO E SUPERVISÃO
Instituição de Ensino
FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO
Data início (dd/mm/aa):
07/02/2009
Data conclusão (dd/mm/aa):

01/08/2010

4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item
( ) Servidor público ativo federal
( ) Servidor público ativo estadual
( ) Servidor público ativo municipal
( X ) Servidor público inativo. Especificar:
Exoneração
Aposentadoria
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)

28/06/2013

( ) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO, OEI,
Unicef, etc.) Especificar:
( ) Vigente
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Encerrado
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
(
(
(

) Funcionário de empresa estatal
) Sem vínculo empregatício
) Outros. Especificar:

(

) Funcionário de empresa privada
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5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Específicas relacionadas com o edital:
Empregador 1:
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO MARANHÃO
Início
30/11/1979
Saída
28/06/2013
Tempo (nº de
33 ANOS E 5
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
MESES
Cargo/ função:
Descrição das
PROFESSOR NA ÁREA DE DEFICIÊNCIA VISUAL (05/01/1987 A 10/10/2006) E
atividades gerais
GESTORA GERAL DO CAP-MA 11/10/2006 A 06/02/2012.
desempenhadas:
Empregador 2:
HOSPITAL SARAH
Início
03/06/1997
Saída
04/01/1999
Tempo (nº de
1 ANO E 7
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
MESES
:
:
Cargo/ função:
Descrição das
PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO NAS ENFERMARIAS, CRECHE E ESCOLINHA
atividades gerais
DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO PSICOMOTORA.
desempenhadas:
Empregador 3:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAÇO DO LUMIAR/MA
Início
23/05/2014
Saída
10/01/2015
Tempo (nº de
7 MESES
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
:
Cargo/ função:
PROFESSOR
Descrição das
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA SALA DE RECURSOS
atividades gerais
MULTIGUNCIONAIS NO CONTRATURNO AOS ESTUDANTES PÚLICO-ALVO DA
desempenhadas:
EDUCAÇÃO ESPECIAL DA ESCOLA E ESCOLAS ADJACENTES
Empregador 4:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO
Início
15/01/2015
Saída
01/03/2016
Tempo (nº de
1 ANO E 2
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
MESES
:
:
Cargo/ função:
ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO
Descrição das
ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO
atividades gerais
TÉCNICO PEDAGÓGICO E FORMAÇÃO CONTINUADA DA SUPERVISÃO DE
desempenhadas:
EDUCAÇÃO ESPECIAL.
Empregador 5:
Início
(dd/mm/aa):

Saída
(dd/mm/aa)
:

Tempo (nº de
anos e meses):

Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:
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Empregador 6:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Saída
(dd/mm/aa):

Tempo (nº de
anos e meses):

6. PUBLICAÇÕES
Cite alguma publicação que tenha escrito (não anexar)

7. OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos
nas áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.
Em 1986, a Secretaria de Estado da Educação convocou-me para fazer um Curso de Orientação e
Mobilidade para Professores de Alunos com Deficiência Visual, 640 horas, na Universidade do Estado da
Bahia (UNEB), período em que as Diretrizes da Educação Especial pareavam pelo paradigma da
integração, o sistema formava professores com objetivo de atender as necessidades dos estados
brasileiros para o atendimento às necessidades educacionais específicas do estudante púbico-alvo da
Educação Especial; momento de descoberta, pesquisas e realização profissional. O curso subsidiou
expectativa sobre a área deficiência visual até hoje muito relevante na minha vida profissional. Atualmente
faço o Curso de Pós-graduação (Lato Sensu) em Orientação e Mobilidade, promovido pelo IFCE na
modalidade à distância.
Em 2006, fui indicada para a função de Gestora Geral do CAP Prof. Ana Maria Patello Saldanha,
(CAP-MA), órgão vinculado à Secretaria de Estado da Educação, o qual tinha como missão contribuir
efetivamente com a Política da Educação Especial e ser referência estadual no atendimento à educação e
reabilitação das pessoas com deficiência visual. Neste contexto, a Secretaria implantou atendimentos em
trinta e três municípios no Estado. Participei na gestão a mudança para uma política na perspectiva
inclusiva.
Atualmente aposentada, busco oportunidades que ofereçam condições para contribuir com a política
vigente, principalmente no Maranhão, estado com grande dificuldade para transformar os sistemas de
ensino em inclusivos. Sendo assim, encerro na expectativa de ser selecionada para participar desse
relevante trabalho que promove o compromisso de atuarem na conquista do direito à educação para todos.
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CURRÍCULO
1. DADOS PESSOAIS
Nome completo: Nancy Rigatto Mello
Endereço:
Cidade/ Estado
Telefone celular:
E-mail:

CEP
Telefone residencial:
Data de nascimento: 10 / 05/ 1963

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso:
Pedagogia
Tipo de Formação: Graduação
Instituição de Ensino: UNIITALO
Data início
01/02/2009
(dd/mm/aa):

Data conclusão
(dd/mm/aa):

2.1 FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso:
Artes Plásticas – Educação Artística
Tipo de Formação: Graduação
Instituição de Ensino: FAAP
Data início
01/02/1980
Data conclusão
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):

18/09/2010

20/12/1984

3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu
Área
Educação - Políticas Públicas de Educação –Livro digital acessível:Possibilidades e
limites do uso da tecnologia assistiva
Instituição de Ensino
UNICID
Data início
03/03/2013
Data conclusão
17/05/2015
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
3.2 Lato Sensu
Área
Administração Escolar
Instituição de Ensino
Faculdade Claretiano
Data início
03/03/1989
Data conclusão
14/08/ 1990
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
3.3 Lato Sensu
Área
História da Arte
Instituição de Ensino
Fundação Armando Álvares Penteado - FAAP
Data início
03/03/1992
Data conclusão
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
3.4 Lato Sensu
Área
Educação Ambiental
Instituição de Ensino
SENAC
Data início
03/03/2004

Data conclusão

14/08/ 1994

14/08/2005
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(dd/mm/aa):

(dd/mm/aa):

3.5 Especialização
Área
Curso de formação de professores para o atendimento educacional especializado
Instituição de Ensino
Universidade Federal Santa Maria
Data início
(dd/mm/aa):

06/08/2008

Data conclusão
(dd/mm/aa):

15/08/2009

4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL
Docente EAD Graduação – Orientadora TCC dos cursos de Pós graduação : Libras,
Psicopedagogia e Gestão escolar – Nas universidades FMU e Anhembi Morumbi
Empregador 1:
Prefeitura do Município de São Paulo
Início
01/04/1987
Saída
13/03/2010
Tempo (nº de
23 anos e 1
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
mes
Cargo/ função:
Professora titular do ensino fundamental e médio - Artes
Descrição das
10 anos ministrei aula no ensino de Educação de Jovens e Adultos numa
atividades gerais
proposta de escola democrática - inclusão de pessoas com necessidades
desempenhadas:
educacionais especiais - CIEJA – CL -PMSP
Empregador 2:
Prefeitura do Município de São Paulo
Início
04/03/2003
Saída
15/12/2009
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Tempo (nº de
anos e
meses):

6 anos e 9
meses

Coordenadora de projetos
Coordenadora do projeto Itinerário Formativo na zona sul de São Paulo
Coordenadora do grupo de estudos e projeto em Arte educação- sala dos
professores – DRE Campo Limpo – São Paulo

Empregador 3:
Claretiano Centro Universitário
Início
01/03/2008
Saída
13/12/2009
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Tempo (nº de
1 ano e 9
anos e
meses
meses):
Coordenadora e professora da disciplina de História da Arte
Coordenadora e professora da disciplina de História da Arte, do curso de
especialização em arte e educação- Claretiano Centro Universitário
Elaboração do material didático para o ensino EAD da mesma disciplina.

Empregador 4:
COC Editora
Início
11/03/2009
Saída

20/12/2009

Tempo (nº de
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(dd/mm/aa):

(dd/mm/aa):

Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

anos e
meses):

Co autora na elaboração do livro didático
Elaboração como co autora do livro didático para Educação de Jovens e
Adultos – Coleção SEJA - COC Editora.

Empregador 5:
UNISA – Universidade Santo Amaro
Início
01/08/2011
Saída
20/12/2014
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Tempo (nº de
anos e
meses):

3 anos

Docente
Docente no Curso de Pedagogia nas modalidades: Presencial e a Distancia
das disciplinas de Arte Educação e Recreação Lúdico Pedagógica.

Empregador 6:
FMU - Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas
Início
01/04/2015
Saída
Tempo (nº de
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e
meses):
Cargo/ função:
Docente
Descrição das
Professor tutor EAD – Orientadora TCC dos cursos de Pós graduação :
atividades gerais
Libras, Psicopedagogia e Gestão escolar.
desempenhadas:
6. OUTRAS INFORMAÇÕES

- Coordenação do projeto Itinerário Formativo uma parceria Prefeitura de São Paulo e SENAC
para a Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial na perspectiva inclusiva, que teve por
objetivo a capacitação dos alunos em diversos cursos para atuarem no mercado de trabalho este
trabalho foi desenvolvido no CIEJA – Centro integrado de educação de jovens e adultos – Campo
Limpo - SP
- Participação como co autora em dois documentos da Secretaria da Educação - Prefeitura do
Municipio de São Paulo - Referencial de expectativas para o desenvolvimento da competência
leitora e escritora no ciclo II do ensino fundamental – Artes – PMSP- 2006 e

Orientações

Curriculares – Proposição de Expectativas de Aprendizagem – Ensino Fundamental II – Artes –
PMSP – 2007
- Coordenação do encontro para professores da D.E. de Campo Limpo para estudo e implantação
dos materiais acima.
- Elaboração do material para o Curso de especialização em arte e educação – Guia de estudo da
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disciplina de História da Arte - Claretiano Centro Universitário – 2008, curso EAD.
- Docência no curso acima.
- Participação como co autora da coleção do livro didático , SEJA – Editora COC- 2009, para
educação de jovens e adultos, onde concorremos ao PNLD- MEC.
- Nos anos de 2011 e 2012 revisei as apostilas do curso de Pedagogia das disciplinas de
Arte-Educação e Recreação Lúdico Pedagógica da Universidade Santo Amaro.
PROJETOS COMO CONSULTORA MEC/UNESCO
- Desenvolvi projeto como consultora por meio de Cooperação Técnica com Organismos
Internacionais (MEC/ UNESCO) até maio de 2011 o resultado desse trabalho foram 4 produtos
para educação especial na perspectiva inclusiva do programa Mecdaisy na região sudeste da
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão.
- Desenvolvi projeto como consultora especializada para elaboração de estudos propositivos- 2
produtos, relacionados a construção de materiais didáticos pedagógicos em formato acessível a
serem disponibilizados aos estudantes com deficiência visual no âmbito do Programa Projovem
Urbano por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (MEC/ UNESCO) até
maio de 2012.
- Desenvolvi projeto como consultora especializada para elaboração de propostas de conteúdos e
orientações pedagógicas- 2 produtos, para a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino
Médio, como subsídios às ações da TV Escola em cada uma das áreas descritas- Artes, como
apoio ao processo de formação continuada de professores por meio de Cooperação Técnica com
Organismos Internacionais (MEC/ UNESCO - 2013) .
- Desenvolvi projeto como consultora especializada na elaboração de estudos para subsidiar o
diagnóstico acerca das ações de formação continuada nos Núcleos Tecnológicos Educacionais de
Estados e Municípios – NTEs e NTMs dos estados de São Paulo,Mato Grosso do Sul e Distrito
Federal, no âmbito do Programa Nacional de Tecnologia Educacional - Proinfo, como subsídio à
Secretaria de Educação Básica no aperfeiçoamento da política de formação de professores para a
utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação na educação básica por meio de
Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (MEC/ UNESCO - 2014) .
/tmp/document2905838363054428883.doc
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CURRÍCULO

PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS E OFICINAS
- IX Colóquio de Pesquisa Sobre Instituições Escolares – História e atualidade do Manifesto dos
Pioneiros da Educação Nova - UNINOVE – 19 a 21/06/ 2013 – Pôster.
- V Encontro de Políticas Públicas de Educação Formação de Professores – UNICID
-Comunicação oral – 28/11/ 2013.
- Oficina de capacitação em elaboração de imagens para o banco de imagens do BNI –
MEC/INEP/DAEB – 6 E 7 março de 2014.
PUBLICAÇÃO DE ARTIGO
-Livro Digital Acessível: possibilidades e limites do uso da Tecnologia Assistiva -ISSN 1982-8632
REVISTA @mbienteeducação • Universidade Cidade de São Paulo Vol. 8 • nº 1 jan/jun, 2015
- Brinquedoteca: possibilidades do lúdico para aprendizagem da criança - Primeiro Seminário
Nacional de Iniciação Científica – SAPIÊNCIA – EAD LAUREATE – Novembro /2016.
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1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:
Pedro Berutti Marques
Endereço:
Cidade/ Estado
Telefone celular:
E-mail:
Nº Registro Profissional – se solicitado
1.1 DADOS DA SELEÇÃO
Edital para o qual se candidata:

PROJETO 914BRZ1148 EDITAL Nº
02/2017
Consultor técnico

Código do perfil pretendido:

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso:
História
Tipo de Formação:
( ) Tecnólogo
Instituição de Ensino:
Data início (dd/mm/aa):
3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu:
Tipo
Área
Educação
Instituição de Ensino
Data início (dd/mm/aa):

CEP:
Telefone residencial:
Data de nascimento: 18/08/1979
UF:

UFMG
01/08/2002

( x ) Mestrado
UFMG
01/03/2013

3.2 Lato Sensu:
Área
Instituição de Ensino
Data início (dd/mm/aa):

(X) Graduação

( )
Outros

Data conclusão (dd/mm/aa): 31/12/2007

(

) Doutorado

Data conclusão (dd/mm/aa):

Data conclusão (dd/mm/aa):

4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item
( ) Servidor público ativo federal
( ) Servidor público ativo estadual
( ) Servidor público ativo municipal
( ) Servidor público inativo. Especificar:
Exoneração
Aposentadoria
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
( ) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO,
OEI, Unicef, etc.) Especificar:
( ) Vigente
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Encerrado
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Funcionário de empresa estatal
( ) Funcionário de empresa privada
( ) Sem vínculo empregatício
( x ) Outros. Especificar: consultor na área de patrimônio material e imaterial e escritor de livros didáticos e
paradidáticos

Currículo Pedro Berutti Marques (0548671)

SEI 23000.002627/2017-57 / pg. 49
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5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Específicas relacionadas com o edital:
Empregador 1:
Editora Planet Books
Início
NA
Saída
NA
Tempo (nº de anos
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
e meses):
Cargo/ função:
Autor
Descrição das atividades
Coautor do livro Índios de páginas e pés-de-páginas, que aborda a história
gerais desempenhadas:
indígena por meio da literatura, desde a carta de Caminha até os autores
indígenas atuais. Nesse sentido, trata-se da história social por meio da
literatura, as mudanças nas visões em relação aos indígenas e suas lutas e
resistências. No final, dá-se voz aos autores indígenas que já há tempos
contam suas próprias histórias e suas significações e códigos de um
universo distinto.
MARQUES, P. B. ; MARQUES, A. M. ; CORGOZINHO FILHO, J. A. . Índios
de páginas e pés de páginas. 1. ed. São Paulo: Planet Books, 2012. 276p.
Empregador 2:
FaE-UFMG
Início
01/03/2013
Saída
01/03/2015
Tempo: 2 anos
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Bolsista de mestrado
Descrição das atividades Participação em reuniões da equipe pedagógica do FIEI (Formação
gerais desempenhadas:
Intercultural de Educadores Indígenas); - Participação em reuniões de
planejamento pedagógico e de avaliações com a equipe de Ciências Sociais
e Humanidades; - Participação em atividades que envolveram a organização
e o desenvolvimento dos módulos presenciais do FIEI na FAE-UFMG; Atuação como docente nas aulas das disciplinas que integram a área de
Ciências Sociais e Humanas; - Participação na orientação dos trabalhos de
conclusão de curso dos alunos; - Realização de viagens a territórios
indígenas para o desenvolvimento de atividades do Intermódulo do FIEI, na
reserva indígena Xacriabá, em São João das Missões/MG, e na reserva
indígena Pataxó, em Barra Velha/BA.
Empregador 3:
Socioambiental Projetos Ltda.
Início
05/07/2012
Saída
Tempo: 4 anos
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Consultor – coordenador dos projetos de PatrimônioImaterial
Descrição das atividades Elaboração de projetos na área de Patrimônio Material e Imaterial
gerais desempenhadas:
realizando os seguintes serviços: viagens aos municípios especificados,
incluindo seus distritos, povoados, comunidades quilombolas e indígenas;
entrevistas com os habitantes envolvidos com os bens culturais analisados;
pesquisa documental; texto narrativo histórico sobre o município e cada bem
cultural; levantamento no local dos bens de natureza material e imaterial;
análise de impacto ambiental. Estes projetos são realizados com o suporte
de uma equipe multidisciplinar, envolvendo biólogos, geógrafos, arquitetos,
arqueólogos e sociólogos, com o intuito de elaborar uma análise abrangente
acerca das questões socioambientais, com trabalhos inclusive na área de
educação ambiental e patrimonial.
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Empregador 4:
CERN - Consultoria e Empreendimentos em Recursos Naturais
Início
30/07/2013
Saída
20/10/2014
Tempo: 1 ano e 3
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
meses
Cargo/ função:
Consultor – coordenador dos projetos de PatrimônioImaterial
Descrição das atividades
Elaboração de projetos na área de Patrimônio Material e Imaterial
gerais desempenhadas:
realizando os seguintes serviços: viagens aos municípios especificados,
incluindo seus distritos, povoados, comunidades quilombolas e indígenas;
entrevistas com os habitantes envolvidos com os bens culturais
analisados; pesquisa documental; texto narrativo histórico sobre o
município e cada bem cultural; levantamento no local dos bens de
natureza material e imaterial; análise de impacto ambiental. Estes projetos
são realizados com o suporte de uma equipe multidisciplinar, envolvendo
biólogos, geógrafos, arquitetos, arqueólogos e sociólogos, com o intuito de
elaborar uma análise abrangente acerca das questões socioambientais,
com trabalhos inclusive na área de educação ambiental e patrimonial.
Empregador 5:
Pré-vestibular Comunitário Horto
Início
15/01/2007
Saída
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Professor de História
Descrição das atividades
gerais desempenhadas:

15/01/2010

Empregador 6:
Escola Estadual Paula Rocha
Início
10/22/16
Saída
12/22/16
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Professor de História no Ensino Fundamental II
Descrição das atividades
gerais desempenhadas:
Empregador 7:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição das atividades
gerais desempenhadas:

-

Tempo: 3 anos

Tempo: 2 meses

Editora Base e Editora Positivo
Saída
Tempo
(dd/mm/aa):
Colaborador e autor
As seguintes coleções foram publicadas nos últimos anos, afora outras
publicações:
- Pelos Caminhos da História, 4 volumes, Ed. Positivo, Ensino Fundamental
1, aprovada no PNLD 2007, 2010, 2014
- Pelos Caminhos da História, 3 volumes, Ed. Positivo, Ensino Médio,
aprovada no PNLD 2006, 2009
- Construindo a História, 4 volumes, Ed. Base, Fundamental 2

6. OUTRAS INFORMAÇÕES
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Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos
nas áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.
Na área de patrimônio, minha experiência esteve voltada para a elaboração de projetos e diagnósticos a
respeito de bens culturais materiais e imateriais de diversos municípios de Minas Gerais que, em última
instância, eram enviados e analisados pelos profissionais do IPHAN. O trabalho da equipe consistia em
levantar informações e registros sobre os bens culturais materiais e imateriais, realizar entrevistas com
os envolvidos e fotografar os bens e seus contextos. Alguns projetos demandaram um retorno à
sociedade, fosse na forma de educação patrimonial/ambiental ou de um registro mais apurado de algum
bem cultural. Destaco um documentário (15 min.) sobre o patrimônio imaterial do município de Antônio
Dias, inclusive de uma comunidade quilombola. Essa experiência, penso, funde-se com a minha longa
trajetória no campo do ensino de História, seja como professor, pesquisador ou escritor de livros
didáticos e paradidáticos. No mestrado, a oportunidade de atuar no curso do FIEI-FaE/UFMG (Formação
Intercultural de Educadores Indígenas), principalmente com as etnias pataxó e xacriabá, também trouxe
uma vivência ímpar sobre diversas questões, como as diferentes maneiras de se educar, levando-se em
consideração as especificidades etnoculturais de cada aldeia. Esse trabalho entrou em simbiose, num
certo sentido, com a minha pesquisa de mestrado – e a que tem a maior relação com este projeto – que
analisou a História da África e sua relação com a Lei 10.639 nos livros didáticos, suas relações com as
políticas públicas para o ensino de Histórias africanas e afro-brasileiras e as implicações das disputas do
presente, com repercussões nas políticas de currículo, no passado permanentemente reconstruído. A
área mais longeva na qual atuo - elaboração de livros didáticos e paradidáticos – também está imbricada
com as outras vivências e me trouxe uma formação na área que me possibilita manejar questões de
metodologia e didática com uma certa segurança. Foram mais de cinco coleções aprovadas nos PNLDs,
além de dois livros para o ENEM (um de História e outro de Geografia) e outro paradidático sobre história
e literatura indígenas. Este trabalho também teve a preocupação de levar a professores e alunos uma
longa perspectivia histórica sobre os olhares lançados aos povos indígenas – e, não menos importante,
os olhares que eles ainda lançam sobre o outro. Todo esse caminhar, associada à pesquisa na
pós-graduação, trouxe um olhar diferenciado sobre a produção de materiais didáticos, que podem ser
entendidos como produtos culturais específicos de determinados contextos.
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1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:
Rosangela das Graças Ferreira do Vale Lameira
CPF:
Endereço:
Cidade/ Estado
CE
P
Telefone celular:
Telefone residencial:
E-mail:
Data de nascimento: 19 /08 /58
Nº Registro Profissional –
UF:
se solicitado
1.1 DADOS DA SELEÇÃO
Edital para o qual se candidata:

Edital 02/2017 – SECADI - Projeto UNESCO 914BRZ1042.7

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso:
Ciências Econômicas
Tipo de Formação:
( ) Tecnólogo
( X ) Graduação
( ) Outros
Instituição de Ensino:
Universidade da Amazônia - UNAMA
Data início (dd/mm/aa):
Jul/1979
Data conclusão (dd/mm/aa):
Jul/83
3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu:
Tipo
(X) Mestrado
( ) Doutorado
Área
Administração – Políticas e Planejamento Universitário
Instituição de Ensino
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
Data início (dd/mm/aa):
Mar/1992
Data conclusão (dd/mm/aa): Jun/1996
Tipo
( ) Mestrado
(X) Doutorado
Área
Ciências Sociais – Ciências Políticas – Educação em Direitos Humanos
Instituição de Ensino
Universidade de Brasília - UnB
Data início (dd/mm/aa):
Mar/2012
Data conclusão (dd/mm/aa): Nov/2016
3.2 Lato Sensu:
Área
Instituição de Ensino
Data início (dd/mm/aa):

Data conclusão (dd/mm/aa):

4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item
( ) Servidor público ativo federal
( ) Servidor público ativo estadual
( ) Servidor público ativo municipal
( ) Servidor público inativo. Especificar:
Exoneração
Aposentadoria
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
( ) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO, OEI,
Unicef, etc.) Especificar:
( ) Vigente
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Encerrado
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Funcionário de empresa estatal
(X) Sem vínculo empregatício

(

) Funcionário de empresa privada

/tmp/document2048860709094565372.doc
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(

) Outros. Especificar:
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5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Específicas relacionadas com o edital:
Empregador 1:
Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO.
Início
21/08/2015
Saída
17/06/2016
Tempo (nº de
10 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Consultora
Descrição das
Desenvolvimento de estudos sobre vagas, ingressos, matrículas e concluintes dos
atividades gerais
cursos de graduação presencial dos estudantes ingressantes via SiSU na área de
desempenhadas:
Engenharia para subsidiar a expansão qualificada da oferta de educação superior
nas Universidades Federais.
Acompanhamento das reuniões sobre os alinhamentos dos procedimentos de
regulamentações das Universidades Federais.
Monitoramento dos Programas Especiais (Letras Libras e Educação no Campo)
Mapeamento das necessidades de expansão de educação superior de acordo com
os parâmetros do PNE 2014/2024
Rotinas sobre as demandas das Universidades Federais da região norte
(pareceres, Notas Técnicas, Análise de Projetos Políticos Pedagógicos, etc.)
Empregador 2:
Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO.
Início
21/11/2014
Saída
26/05/2015
Tempo (nº de
06 meses
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
:
Cargo/ função:
Consultora
Descrição das
Desenvolvimento de pesquisa sobre expansão qualificada da oferta de vagas no
atividades gerais
ensino superior público federal, com ênfase no acompanhamento da
desempenhadas:
evasão/retenção acadêmica a partir dos modelos já existentes e pelo mapeamento
de novas metodologias.
Monitoramento de Programas Especiais (Letras Libras e Educação no Campo)
Estudo analítico sobre as diretrizes do Plano Nacional de Educação 2014/2024
sobre a expansão da educação superior.
Definição dos parâmetros da expansão de educação superior de acordo com PNE
2014/2024.
Rotinas sobre as demandas das Universidades Federais da região norte (Pareceres,
Nota Técnica, Análise de Projetos, etc.)
Empregador 3:

Organização dos Estados Ibero-americanos para Educação, a Ciência e a Cultura –
OEI.
24/05/2014
Tempo (nº de
11 meses
Início
04/06/2013
Saída
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
:
Cargo/ função:
Consultora
Descrição das
Formulação de métodos, técnicas e indicadores para análise e diagnóstico das
políticas, ações e programas de educação superior no Brasil, voltados à expansão
atividades gerais
do acesso, a qualidade da educação, a inclusão e ao desenvolvimento regional
desempenhadas:
sustentado, acompanhando os índices de evasão nos cursos de graduação
presencial na área das engenharias.

Empregador 4:
Início
(dd/mm/aa)

Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília –
CDT/UnB
03/01/2006
Saída
02/01/2008
Tempo (nº de
1 ano e 10
(dd/mm/aa)
anos e meses):
meses
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:
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

:
Professora Visitante/Coordenadora da Escola de Empreendedores – EMPREEND e
Coordenadora Setorial de Extensão.
Coordenação das atividades de ensino, pesquisa e extensão da
EMPREEND/CDT/UnB.
Cursos de Extensão (Gestão de Projetos, Comportamento Empreendedor,
Planejamento Estratégico, Elaboração e Gestão de Projetos)
Proposição e Gestão de Projetos: eventos técnico-científicos, estímulos ao
empreendedorismo universitário, captação de recursos por meio de editais,
Disciplinas Empresa Júnior I e II, cursos de especialização na UAB, Mestrado
Profissional, Disciplina em Domínio Conexo.
Reestruturação: Grupo de pesquisa em Empreendedorismo, Inovação, Ciência e
Tecnologia; Programa Empresa Júnior ( formalização das Empresas Juniores
existentes e estímulo à criação das novas).
Desenvolvimento de metodologias de capacitação na modalidade à distância e
presencial conectada.
Disciplina Ministrada: Introdução à Atividade Empresarial/IAE (módulo –
Comportamento Empreendedor)

Empregador 5:

Associação Educacional do Planalto central/Faculdades Integradas do Planalto
Central - FIPLAC
Início
21/01/2002
Saída
29/10/2004
Tempo (nº de
2 anos e 10
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
meses
:
:
Cargo/ função:
Professora e Coordenadora de Curso
Descrição das
Coordenação das atividades de ensino e extensão do curso de Secretariado
atividades gerais
Executivo (reformulação do Projeto Político Pedagógico do curso, adequando-o as
desempenhadas:
orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais. Estruturação das atividades
extracurriculares).
Disciplinas Ministradas: Teoria Geral da Administração I e II, Empreendedorismo,
Metodologia Científica, Estágio Supervisionado.
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Empregador 6:
Associação Educativa de Brasília - UNEB
Início
01/04/2000
Saída
21/01/2002
Tempo (nº de
1 ano e nove
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
meses
Cargo/ função:
Professor
Descrição das
Disciplina Ministrada: Teoria Geral da Administração e Economia Brasileira
atividades gerais
desempenhadas:
Empregador 7:
Procuradoria Geral do Estado do Pará – PGE/PA (Representação Brasília)
Início
2000
Saída
2002
Tempo (nº de
2 anos
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Técnico de Nível Superior / Secretaria Executiva.
Descrição das
Estruturação e coordenação da unidade em Brasília/DF.
atividades gerais
Elaboração dos processos e procedimentos administrativos de acordo com os
desempenhadas:
documentos constitutivos da PGE.
Coordenação geral e execução das atividades administrativo-financeira.
Coordenação setorial do processo de implantação da unidade da PGE/Brasília.
Empregador 8:
Universidade do Estado do Pará - UEPA
Início
1988
Saída
1999
Tempo (nº de
11 anos
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Técnica de Nível Superior / Coordenadora administrativo-financeira, Assessora de
Planejamento da Reitoria, Assessora de Planejamento Setorial da ESEF,
Coordenação do Grupo de Trabalho Administrativo – GTA.
Descrição das
Implantação do Sistema Integrado de Planejamento – SISPLAN (coordenação das
atividades gerais
atividades de elaboração e acompanhamento dos Planos Anuais e Plurianuais de
desempenhadas:
Trabalho, Relatório de Atividades, Projetos e Programas Setoriais)
Acompanhamento dos projetos de pesquisa, pós-graduação e extensão dos
departamentos e centros da UEPA (assessoramento e acompanhamento por
centros de custos e atividades).
Membro da comissão de avaliação institucional da UEPA (levantamento e
tratamentos dos dados acadêmico-administrativos)
Coordenação Administrativo-financeira do Centro de Ciências Sociais e da
Educação – CCSE/UEPA (implantação e manutenção das estruturas para as
atividades de ensino, pesquisa, extensão e pós-graduação).
6. PUBLICAÇÕES
Cite alguma publicação que tenha escrito (não anexar)
Gestão Estratégica em Universidades Públicas: uma proposta em construção. Anais X SENNUBRAS.
Modelo para Cálculo de retenção e evasão na educação superior: caso da engenharia civil. XLII COBENGE

7. OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos
nas áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.
Mapeamento das necessidades de expansão do ensino superior a partir dos parâmetros do PNE
2014/2024, explicitando os critérios técnicos para a tomada de decisão para promoção da expansão
qualificada da educação.
Pesquisas sobre a evasão, suas causas e possibilidades de gestão acadêmica como estratégia de redução
de seus índices.
/tmp/document2048860709094565372.doc
Currículo Rosangela das Graças Ferreira do Vale Lameira (0548679)
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1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:
Rosa Maria Gonçalves de Brito
CPF:
Endereço:
Cidade/ Estado
CEP
Telefone celular:
Telefone residencial:
E-mail:
Data de nascimento: 28/ 09 /1961
Nº Registro Profissional –
NA
UF:
se solicitado
1.1 DADOS DA SELEÇÃO
Edital para o qual se candidata:
EDITAL Nº 02/2017 (PROJETO 914BRZ1148)
2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso:
Licenciatura Plena em Pedagogia
Tipo de Formação:
( ) Tecnólogo
( X ) Graduação
( ) Outros
Instituição de Ensino:
Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT
Data início (dd/mm/aa):
01/03/1989
Data conclusão (dd/mm/aa):
25/09/1993
3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu:
Tipo
( X ) Mestrado
( ) Doutorado
Área
Educação – Linguagens e entorno.
Instituição de Ensino
Universidade de Cuiabá – UNIC- Covalidação MEC.
Data início (dd/mm/aa):
01/03/2000
Data conclusão (dd/mm/aa):
3.2 Lato Sensu:
Área
Instituição de Ensino
Data início (dd/mm/aa):

09/05/2006

Data conclusão (dd/mm/aa):

4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item
( ) Servidor público ativo federal
( ) Servidor público ativo estadual
( ) Servidor público ativo municipal
( ) Servidor público inativo. Especificar:
Exoneração
Aposentadoria
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
( ) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO, OEI,
Unicef, etc.) Especificar:
( ) Vigente
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Encerrado
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Funcionário de empresa estatal
( ) Funcionário de empresa privada
( X ) Sem vínculo empregatício
( X ) Outros. Especificar: Consultor independente.

/tmp/document6417502540486942093.doc
Currículo Rosa Maria Gonçalves de Brito (0548674)
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5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Específicas relacionadas com o edital:
Empregador 1:
Cooperativa Educacional XARAYÉS.
Início
01/08/1993
Saída
01/10/2008
Tempo (nº de
05 anos e 2
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
meses
Cargo/ função:
Coordenadora Pedagógica
Descrição das
Desenvolvimento de atividades de coordenadora pedagógica da Escola
atividades gerais
Cooperativa Xarayés, acumulando durante os 4 primeiros anos a função de
desempenhadas:
professora do Ensino Médio progressivamente.
Empregador 2:
SEDUC- Secretaria da Educação de Mato Grosso
Início
09/10/1997
Saída
23/09/1998
Tempo (nº de
11 meses
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
:
Cargo/ função:
Assossoria Técnica e Pedagógica
Descrição das
Assessoria técnica e pedagógica na implantação do CBA – Ciclo Básico de
atividades gerais
Aprendizagem, nas áreas de Linguagens e Matemática, envolvendo ministrar
desempenhadas:
oficinas e produção de material didático e relatórios de formação.
Empregador 3:
SESI – Serviço Social da Indústria de Mato Grosso
Início
08/01/2000
Saída
30/04/2003
Tempo (nº de
3 anos
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
:
Cargo/ função:
Descrição das
Realização de diagnóstico Escolar, elaboração e disseminação da proposta
atividades gerais
pedagógica das escolas da instituição, englobando as modalidades de ensino de
desempenhadas:
Crianças e Adolescentes e Educação de Jovens e Adultos.
Empregador 4:
SESI – Serviço Social da Indústria de Mato Grosso
Início
05/05/2003
Saída
13/08/2012
Tempo (nº de
09 anos e 03
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
meses
:
:
Cargo/ função:
Cooordenadora Regional de Educação
Descrição das
Responsável pela gestão administrativa e pedagógica da educação, em todos as
atividades gerais
suas modalidades, níveis e formatos. Gestão da Educação Básica (Escola e salas
desempenhadas:
anexas) e articulada com a Educação Profissional: currículo, formação de
professores, concepção e gestão de projetos educacionais e elaboração de
materiais didáticos.
Empregador 5:
SESI – Serviço Social da Indústria de Mato Grosso
13/08/2012
Saída
007/07/2016
Tempo (nº de
03 anos e 10
Início
anos e meses):
meses
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
:
:
Cargo/ função:
Gerente de Operações
Descrição das
Gestão estratégica e operacional do SESI de Mato Grosso, do departamento
atividades gerais
regional e de e suas unidades operacionais.
desempenhadas:

/tmp/document6417502540486942093.doc
Currículo Rosa Maria Gonçalves de Brito (0548674)
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Empregador 6:
Consultoria Educacional e Empresarial
Início
07/072016
Saída
Atividade atual
Tempo (nº de
Há 7 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Consultora Independente
Descrição das
Desenvolvimento de diagnósticos e programas de intervenção na gestão escolar.
atividades gerais
Produção de conteúdos (trilhas e cursos) para Educação Continuada e-learning,
desempenhadas:
na temática de Gestão Estratégica da Educação. Apoio a elaboração e gestao de
projetos em instituições públicas e privadas.
6. PUBLICAÇÕES
Cite alguma publicação que tenha escrito (não anexar)
GONCALVES , Rosa Maria. Oliveira Sidnei. Programa de desenvolvimento de gestão de pessoas da
geração y. Cuiabá:SESI,2014 F70.
GONÇALVES , Rosa Maria.Aspectos Pedagógicos implicados ao ato de ler; Leitura na Educação Infantil,
um recorte necessário In: CONTA OUTRA VEZ.1 ed.Cuiabá : SESI-MT, 2010, v.1, p. 13-19.
GONÇALVES, Rosa Maria. BOTELHO, Maria Helena G. MARANGONI, Alessandra H
Caderno Didático da Educação Infantil I. Cuiabá: SESI-MT, 2010, v.1. p.212.

7. OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos
nas áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.
Considero que todas as minhas experiências de trabalho contribuíram de forma significativa para a minha
carreira e para compor o meu perfil profissional.
No contexto do edital e dos produtos exigidos, destaco as atividades de Consultoria e de Gestão, tanto
educacional, quanto empresarial. Estas me capacitaram para o trabalho com tempo determinado,
alinhado a entrega de produtos específicos.
No ambito da Gestão educacional e estratégica desenvolvi uma visão ampla da educação e de suas
interfaces com a cultura, os direitos humanos, a diversidade e a profissionalização, onde se situam as
praticas de escolarização de jovens e adultos.
Nessas, também, elaborei e geri projetos especificos para a Educação Especial focados na inclusão nas
escolas SESI-MT. Dentre esses o projeto “diversidades escolares” que criava uma sala de recursos e
entorno para as aprendizagens de crianças sindrômicas.
De 2004 a 2009 atuei diretamente na gestão do Programa SESI - Por um Brasil Alfabetizado, sendo que
Mato Grosso foi o primeiro estado a elaborar os Manuais do Alfabetizador para esse programa.
Como gestora da Educaçãoe operacional era responsável direta pela elaboração e monitoramentos de
indicadores do painel estratégico, a exemplo os indices de permanencia e de resultados da
aprendizagem.
/tmp/document6417502540486942093.doc
Currículo Rosa Maria Gonçalves de Brito (0548674)
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1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:
SHEYLA ROSANA OLIVEIRA MORAES
CPF:
RG:
Endereço:
Cidade/ Estado
CEP
Telefone celular:
Telefone residencial:
Data de nascimento: 12 / 01 /
E-mail:
1976
Nº Registro Profissional –
UF:
se solicitado
1.1 DADOS DA SELEÇÃO
Edital para o qual se candidata:

PROJETO 914BRZ1148 EDITAL Nº 02/2017

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso:
CIENCIAS SOCIAIS
Tipo de Formação:
( ) Tecnólogo
( X ) Graduação
( ) Outros
Instituição de Ensino:
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Data início (dd/mm/aa):
03/03/2003
Data conclusão (dd/mm/aa):
20/04/2007

3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu:
Tipo
( ) Mestrado
( X ) Doutorado
Área
RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Instituição de Ensino
UNIVERSIDADE NACIONAL DE BRASÍLIA
Data início (dd/mm/aa): 05/03/2015
Data conclusão (dd/mm/aa): 30/03/2018

3.1 Stricto Sensu:
Tipo
( X ) Mestrado
( ) Doutorado
Área
CIENCIA POLITICA
Instituição de Ensino
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Data início (dd/mm/aa):
12/03/2011
Data conclusão (dd/mm/aa):

30/03/2013

3.2 Lato Sensu:
Área
ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL E USO SUSTENTAVEL DOS RECURSOS
NATURAIS
Instituição de Ensino
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Data início (dd/mm/aa):
20/04/2008
Data conclusão (dd/mm/aa): 05/05/2009
4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item
( ) Servidor público ativo federal
( ) Servidor público ativo estadual
( ) Servidor público ativo municipal
( ) Servidor público inativo. Especificar:
Exoneração
Aposentadoria
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
(

) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO, OEI,

1
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Unicef, etc.) Especificar:
( ) Vigente
Início (dd/mm/aa)
( ) Encerrado
Início (dd/mm/aa)
( ) Funcionário de empresa estatal
( x ) Sem vínculo empregatício
( ) Outros. Especificar:

Término (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
(

) Funcionário de empresa privada

5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Específicas relacionadas com o edital:
Empregador 1:
DATA-UFF
Início
20/09/2005
Saída
30/11/2005
Tempo (nº de
02 MESES
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
PESQUISADORA BOLSA FAMILIA
Descrição das
PESQUSIARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA NO INTERIOR
atividades gerais
DE BRAGANÇA-PARA PARA AVERIGUAR O NUMEROD E BENEFICIARIOS E
desempenhadas:
SEU RESULTADO NA REALIDADE DOS MESMOS.
Empregador 2:
SUDAM
Início
03/09/2006
Saída
30/06/2007
Tempo (nº de
09 MESES
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
:
Cargo/ função:
ESTAGIARIA DA SECRETARIA DE GESTAÕ DE POLITICAS PUBLICAS
Descrição das
AVERIGUAR AS POLITICAS PUBLICAS IMPLEMENTADAS POR MEIO DOS
atividades gerais
PROJETOS DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NA AMAZONIA
desempenhadas:
Empregador 3:
SEIR/NAEA
Início
03/08/2008
Saída
30/092009
Tempo (nº de
1 ANO E 1 MES
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
:
Cargo/ função:
PESQUISDORA BOLSISTA
Descrição das
PESQUISAR POR MEIO DE COLETA DE DADOS E CONSTRUIR AS
atividades gerais
DIRETRIZES (POLITCAS PUBLICAS) POR MEIO DO DIAGNOSTICO DO
desempenhadas:
PLANO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTAVEL DAS REGIOES

DE INTEGRAÇÃO XINGU E TOCANTINS NAS AREAS DE EDUCAÇÃO,
ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE NAS SUBREGIÕES CITADAS PARA UMA
VIDA UTIL DE 20 ANOS.
Empregador 4:
NOSMULHERES/UFPA.
03/10/2010
Saída
30/08/2011
Tempo (nº de
11 MESES
Início
anos e meses):
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
:
:
Cargo/ função:
TUTORA DO GPP-GER
Descrição das
TRABALHAVA POR MEIO DA EAD OS SEGUINTES MÓDULOS COM
atividades gerais
SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA FEDERAL, ESTADUAL E
desempenhadas:
MUNICIPAL NUMA CARGA HORARIA DE 300 H,SENDO 270 H À DISTANCIA E 30
H PRESENCIAL.
Módulo 1 – Políticas Públicas e Promoção da Igualdade

2
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Módulo 2 – Políticas Públicas e Gênero
Módulo 3 – Políticas Públicas e Raça
Módulo 4 – Estado e Sociedade
Módulo 5 – Gestão de Políticas Públicas Módulo 6 – Metodologia de Projetos de Pesquisa e Intervenção
Empregador 5:
NOSMULHERES/UFPA
Início
03/09/2012
Saída
30/03/2013
Tempo (nº de
07
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa)
anos e meses):
:
Cargo/ função:
TUTORA
Descrição das
Formar professores/as e outros/as profissionais da educação em Gênero e
atividades gerais
Diversidade na Escola, buscando dentro da área trabalhar temas da diversidade, tais
desempenhadas:
como gênero, raça/etnia e orientação sexual e compreender os temas da
diversidade, introduzi-los na prática pedagógica da escola e tentar enfrentar os
preconceitos que estão arraigados à prática escolar. A metodologia desenvolvida foi
de forma semipresencial, com encontros presenciais e a distância a partir da
interatividade entre docentes e cursistas seguindo de aprofundamento
teórico-conceitual das temáticas do curso até a conclusão com um projeto de
intervenção local, via internet, por meio do Moodle..Por Meio Dos Seguintes
Módulos: Introdução à Educação a Distância,GDE: primeiras aproximações
Educação em Direitos Humanos ,Movimentos Sociais e Ação Política,Educação e
Relações de Gênero, Educação para as Sexualidades,Educação e Relações
Étnico-Raciais,Textos Culturais na Escola ,Projeto de Iniciação à Pesquisa
Orientação para escrita de artigo científico tudo numa carga horária de 360h.
Empregador 6:
03/032014

SOS CORPO-Instituto Feminista Para a Democracia
Saída
03/032014
Saída (dd/mm/aa):
03/032014
Saída
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
PESQUISADORA
Descrição das
PESQUISA QUANTITATIVA POR MEIO DE ENTREVISTAS DIGITALIZADAS COM
atividades gerais
MULHERES QUE ATUAL NO MERCADO INFORMAL NO MUNICIPIO DE
desempenhadas:
BARCARENA –PARÁ

6. OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos
nas áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.

- A experiência obtida no PDRS-TOCANTINS que surgiu com o objetivo de construir um novo modelo de
desenvolvimento para o Estado do Pará. Onde, o poder executivo propôs estruturar um alicerce pautado pelo
princípio da integração produtiva, social e cultural das sub-regiões do Pará, bem como, deste com o restante
do país, da América do Sul e do mundo (SEIR,2009) foi uma das minhas maiores experiências profissionais.
Participar do planejamento do desenvolvimento que assume função estratégica, quando se pensando em
grandes investimentos infra-estuturais ao lado de mecanismos adequados para a gestão do desenvolvimento
regional e local e o estímulo ao desenvolvimento da capacidade de governança da sociedade nos múltiplos
territórios do Estado. Esta pesquisa tornou-se fundamental a criação de uma nova Secretaria de Integração
Regional que resgate nas relações entre governo e sociedade os valores ao sentimento de pertencimento à
sociedade paraense. No caso especifico desse plano, em conjunto com a SEIR/NAEA as ações que serão
3
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desenvolvidas são relacionadas nas áreas de : assistência social, saúde e educação nos 11 municípios que se
localizam na região do Tocantins( divisão realizada pela SEIR para sistematizar o planejamento), tais como
coleta de dados tendo em vista subsidiar a elaboração de diagnóstico da região e, posteriormente, o
mencionado plano fazer parte das politicas de desenvolvimento do Estado do Pará foi um dos momento que
socializo não como produção profissional,mas também por ser parte dessa e saber que contribuir para o seu
crescimento. Como profissional pude aprender mecanismos de pesquisas e contribuir com conhecimentos de
politicas publicas e sociais para o desenvolvimento do Estado do Pará nas áreas acima citadas.
- A experiência com a ONG SOS CORPO-Instituto Feminista Para a Democracia com a pesquisa
“Crescimento, Inclusão e Empoderamento Econômico das Mulheres no Brasil” já foram usadas técnicas
quantitativas por meio de questionário semi aberto e construção de grupos de discussão e historias de vidas
das mulheres entrevistadas que se encontram no meio informal do mercado de trabalho ,mas ainda assim
trabalham dentro do complexo industrial ALBRAS, HYDRA /ALUNORTE. Foi uma experiência rica pois
pude ali perceber o processo e de inclusão e crescimento das mulheres no mercado de trabalho fatos relatados
por meio de relatórios enviados semanalmente juntos com as entrevistas digitalizadas.
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1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:
Endereço:
Cidade/ Estado
CPF
Telefone celular:

VALÉRIA RODRIGUES DIAS GOMES
CEP
ID
Telefone residencial:

E-mail:
Nº Registro Profissional – se
solicitado

Data de nascimento: 10/08/1951
UF:

1.1 DADOS DA SELEÇÃO

Nº do Projeto Edital e
perfil para o qual se
candidata:

PROJETO 914BRZ1148 EDITAL Nº 02/2017
1. Perfil: Consultor Técnico ..TERMO DE REFERÊNCIA - ORGANISMO INTERNACIONAL
PROCESSO Nº 23000.002627/2017-57

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Ciências Humanas: PEDAGOGIA Licenciatura Plena, Magistério, Educação Infantil, Administração e
Supervisão - Gestão administrativa
Curso de Letras incompleto UFU Uberlândia MG
Tipo de Formação:
() Tecnólogo
Tipo de Formação:
() Tecnólogo
Instituição de Ensino:
Centro Universitário do Planalto de Araxá. UNIARAXA, MG.
Data início (dd/mm/aa):
(02/08/1982):
Data início (dd/mm/aa):
(02/08/1982):
3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu:
2. Stricto Sensu: Mestrado
Tipo
(x) Mestrado
() Doutorado
Área
Educação Brasileira
Instituição de Ensino
Universidade de Ribeirão Preto SP UNAERP SP
Data início (dd/mm/aa):
03/03/1994
Data conclusão (dd/mm/aa):
18/07//1998
Tese: Da Pré Escola ao CBA( Ciclo Básico de Alfabetização) em Educação Matemática: Influências e Dependências. Um estudo
de caso em escolas públicas de Uberlândia MG, Ano de obtenção: 1998
Stricto Sensu: Mestrado
Tipo
(x) Mestrado (créditos 410)
() Doutorado
Área
Educação a Distância
Instituição de Ensino
UNED Universidad Nacional de Educación a Distancia
Cátedra UNESCO de Educación a Distacia da Espanha – Madri
Data início (dd/mm/aa):
04/01/2000
Data conclusão (dd/mm/aa):

16/04/201002

3 Lato Sensu:
Área
ESPECIALIZAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA.
Instituição de Ensino
UNITRI Centro Universitário do Triângulo-Uberlândia, Brasil.
Data início (dd/mm/aa):
17/09/1999
Data conclusão (dd/mm/aa): 27/10/2000
Pesquisa
Educação Infantil
Lato Sensu:
Área
ESPECIALIZAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO FILOSOFIA: SABER E PODER
Instituição de Ensino
Universidade Federal de Uberlândia, UFU, Uberlândia, Brasil.
Data início (dd/mm/aa):
04/02/1988
Data conclusão (dd/mm/aa): 20/02/1989
Lato Sensu:
Área
ESPECIALIZAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO PESQUISA EM EDUCAÇÃO
Instituição de Ensino
Universidade Federal de Uberlândia, UFU, Uberlândia, Brasil.
Data início (dd/mm/aa):
11/10/1991
Data conclusão (dd/mm/aa):

17/101992

4. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
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Específicas relacionadas com o edital:
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Empregador 1
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:

Centro Universitário do Triângulo UNITRI-Uberlândia MG O1/03/1989
Saída
01/03/2010
Tempo (nº de anos e 25 anos
(dd/mm/aa):
meses):
Coordenadora do Curso de Pedagogia, Gestora de projetos, Subgerente EAD, Professora. Gestora de
Políticas Educacionais para educação e de Projetos sociais.

Descrição das
atividades
gerais
desempenhadas
:

1-Fui Gestora e Professora de Pedagogia), Licenciaturas e Pós Graduação. Coordenei graduação em
Pedagogia Unitri, na área de docência e Educação Infantil e/ou gestão acadêmica da educação
superior. EAD. e pós Graduação em Psicopedagogia de 1989 a 2010.
2- Participei de Projetos de Políticas Educacionais 21 anos, no acompanhamento e avaliação de Programas
ou Projetos Institucionais na área da Educação, e em Planejamento e Gestão de Políticas Públicas
pesquisas do PDE junto a Secretaria de Estado da Educação e das Secretarias Municipais da EducaçãoMG
3-Tive experiência em Gestão e supervisão de equipes em projeto da Unitri em parceria com 52 prefeituras
da região para formação de professores - licenciaturas, semipresenciais MG- EAD
4- Fui Subgerente do Ensino à Distância da Unitri- Implantação 30 disciplinas on line 20% - EAD. Com uso
do projeto de Tecnologia Assistiva. ( mais de um ano)
5-Fui gestora do PROCAP Programa de capacitação de Professores em Serviço a Distância EAD.
Coordenou projetos Educacionais deste PROCAP em parceria com o Banco MUNDIAL SEEMG e Prefeituras
de Minas Gerais - parceria.
6- Fui Monitora parceria com Alfasol 1989 a 2005 Maranhão: Presidente Juscelino, Morros, Governador
Archer e S. Francisco Maranhão, Piauí: Altos, Amarante , Alagoas: Novo Lino e Jacuípe – parceria. Obtive o
título de cidadã honorária no MA. (Federal, Estadual e Municipal.)
Experiência em implementação de políticas públicas na área de educação.
Experiência em assessoria na área de educação. Possui Atualização de Processos Políticos e Institucionais
para a implantação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos” e Gestão. Com Formação
Acadêmica com nível superior e pós-graduação, na área de Ciências Humanas. Experiência em tecnologias
de coleta, tratamento e armazenamento de dados e informações.

Empregador 2:

Secretaria de Estado da Educação Minas Gerais – Parceria com UFU e IES e
Prefeituras-Financiamento Banco Mundial /SEEMG- PROCAP Polo 09
21/10/1997
Saída
31/12/1998
Tempo (nº de anos e 1 ano e dois meses
(dd/mm/aa):
meses):
Coordenadora do Programa no Polo 09 EAD
Procap- Polo 09 EAD -Programa da Capacitação de Professores Educação Continuada- Elaboração de um
cuidadoso diagnóstico sobre a realidade educacional das cidades mineiras. Verificando o crescimento da
competência de seus alunos e professores como agentes de mudanças sobre as potencialidades da
educação continuada e melhoria da qualidade da educação. Ressaltou a importância das parcerias entre as
instituições de ensino a nível Estadual e Municipal, numa época de globalização e tecnologia. Participou
neste projeto de atividades de assessoramento técnico em políticas públicas sociais e educacionais, gestão
de processos e elaboração de projetos educacionais. (Federal, Estadual e Municipal).
Experiência em
implementação de políticas públicas na área de educação.

Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição
das
atividades gerais
desempenhadas:

Empregador 3

Programa Alfabetização Solidária – ALFASOL- MEC- Maranhão Piauí Alagoas

Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas
:

08/08/1998

Saída (dd/mm/aa):

08/08/2005

Tempo (nº
meses):

de

anos

e

6anos

Monitora e Coordenadora do Alfasol/Unitri
Acompanhou e Monitora do Alfasol 1989 a 2005 : Maranhão: Presidente Juscelino, Morros, Governador
Archer e S. Francisco Piauí: Altos, Amarante. Alagoas: Novo Lino e Jacuípe. (Federal, Estadual e
Municipal.)
Recebeu o título de Cidadã Honorária da cidade de Morros MA. Decreto legislativo nº 12 de 3 de
outubro 2001. “A Alfabetização Solidária (AlfaSol) é uma entidade da sociedade civil criada em 1996 com a
missão de disseminar e fortalecer o desenvolvimento social por meio de práticas educativas sustentáveis.
Com um modelo simples de alfabetização inicial, inovador e de baixo custo, baseado no sistema de
parcerias com os diversos setores da sociedade a Organização trabalha pela redução dos altos índices de
analfabetismo no país (da ordem de 13,6 % segundo o censo de 2000 IBGE Sua missão contempla ainda a
ampliação da oferta pública..” Experiência em implementação de políticas públicas na área de educação e
EAD , EJA e PBA. Experiência em tecnologias de coleta, tratamento e armazenamento de dados e
informações Pós-Graduação na área de Ciências Humanas.
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Empregador 4:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição
das
atividades gerais
desempenhadas:

26ª S.R.E/SEE.MG Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - MG - Educação infantil e
ensino fundamental , Médio e Superior.
21/03/73
Saída
31/01/1089
Tempo (nº de anos e 2038 dias ou cinco anos, sete
(dd/mm/aa):
meses):
meses e três dias (com
interrupções).
Professora: Vice Diretor- Supervisora - Membro da DEDAP da 26ª S.R.E MG
Professora regente Pré escola e primeira série - Vice Diretor- Supervisora 1992 a 1995 26ª S.R.E-MG
Na 26ª.Superintendência Regional de Ensino e na E.E 13 de Maio. – Uberlândia Experiência de gestão,
docência educação infantil e ensino fundamental, avaliação, monitoramento de políticas públicas. Avaliação
de Programas ou Projetos Institucionais na área da Educação.
Experiência em implementação de políticas públicas na área de educação.

Empregador 5:
UNESCO-MEC
Início
20/07/2008
Saída
07/12/2011
Tempo (nº de anos e 27 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
meses):
Cargo/ função:
Consultora UNESCO MEC 2008 a 2011
Descrição
das 1-Consultora PBA, EJA-SECAD-MEC/UNESCO, 2008, 2009 2010 PROJETO APOIO À Alfabetização e à
atividades gerais educação de jovens e adultos em Municípios prioritários.
Estados do Piauí (56 Municípios), Alagoas, Paraíba (213 municípios) e Rio Grande do Norte (148
desempenhadas:
municípios). 18 meses
2- Consultora Proinfantil SEED/SEB: MEC/UNESCO, nos estado de Rio Grande do Norte e Alagoas
2011, referente ao Programa Nacional de Formação Inicial para Professores em Exercício na Educação
Infantil (MEC/SEB), na Modalidade Produto, como resultado da Consultoria ao Projeto 914BRA5002,
Edital 27/2010.
Experiência em assessoria na área de educação. Possui Atualização de Processos Políticos e
Institucionais para a implantação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos” e Gestão. Com
Formação Acadêmica com nível superior e pós-graduação, na área de Ciências Humanas.
Experiência em tecnologias de coleta, tratamento e armazenamento de dados e informações
Pós-Graduação na área de Ciências Humanas.
Conhecimento em políticas de educação profissional. Disponibilidade para viagens.
Empregador 6:

Universidade Salgado Oliveira e Centro Universitário do Triângulo – UNITRI

Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:

.17/02/2006

Descrição
das
atividades gerais
desempenhadas:

Cargo de subgerente EaD nas disciplinas on line, , para os cursos de bacharelado e licenciaturas 2006 e
2007 e professora EAD até 2011. Conhecimento de ferramentas de informática e da legislação referente
à educação profissional e tecnológica; experiência em Educação na modalidade a Distância. Projeto de
docência e gestão acadêmica da educação superior. Experiência em Análise Quantitativa e Métodos
Estatísticos.

Empregador 7:

Sociedade de São Vicente de Paula- Conselho Central de Ituiutaba-Creche Maria de Nazaré CNPJ:
21.293.238/0001-22. Ituiutaba MG- e * Gestora do Projeto Icasu Uberlândia MG 2013.
7/06/1981
Saída (dd/mm/aa):
29/08/1983
Tempo (nº de anos e
2ano e 2meses
meses):
Vice Diretora e Supervisora

Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:

Saída
01/08/2007
(dd/mm/aa):
Subgerente EAD disciplinas on line

Tempo (nº de anos e
meses):

1 ano e 5
meses

Descrição
das Vice Diretora e Supervisora – da creche
atividades gerais
desempenhadas:
Empregador 8:
Gestora do Projeto Icasu Uberlândia MG 2013. Amor exigente 2014 e Membro do Conselho Anti
Drogas COMAD 2014 – Nova Canaã 2014.
Início
01/01/2013
Saída (dd/mm/aa):
Até hoje 2014
Tempo (nº de anos e 1 ano e meio
(dd/mm/aa):
meses):
Cargo/ função:
Voluntária e Conselheira COMAD
Descrição
das
atividades gerais
desempenhadas:

Diretora voluntária do projeto ICASU com meninas de 12 até 18 anos, e grupo de risco, em acolhimento
sob a guarda do JUIZ http://www.icasu.org.br/; Participante do Amor Exigente;(Dependência química,
situação de risco, vulnerabilidade)
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Conselheira, representante no COMAD Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas (Comad).
Atendimento Voluntário Casa do Menor Nova Canaã 2013 a 2015 – com crianças no contra turno. Este
grupo surgiu em Uberlândia, em Outubro de 1977, fundado por Rosicler Maria de Camargos.
http://casadomenornovacanaa.blogspot.com.br/p/nossa-historia.html
5. CERTIFICADOS E ATESTADOS DE CAPACITAÇÃO
Curso
Forum Internacional De Políticas Públicas Em
Educação Na América Latina
Seminário De Educação Em Direitos Humanos:
Promoção E Defesa Dos Direitos Sa Criança E Do
Adolescente
Alfabetização De Jovens E Adultos E À Educação De
Jovens E Adultos Em Municípios Prioritários

Instituição
MEC

Carga horária
12h

UFU

8h

MEC

60h

Educação Infantil nos da Federação Nacional
V Semana Da Alfabetização Responsabilidade E
Inclusão Social
Congresso Internacional Na V
Semana Da
Alfabetização.

MEC
ALFASOL

120h
40h

Atualização para a assistência aos usuários de crack
e outras drogas
Políticas Públicas

UFTM COMAD

60h

UFU

40h

.
6. PRINCIPAIS PUBLICAÇÕES
Artigos completos publicados em periódicos
GOMES, V. R. D. ; SCHULZ, A. . O IMPACTO DA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA SOBRE A FORMAÇÃO DOS
ALFABETIZADORES. Espaço Pedagógico, v. v.15, p. 150-161, 2008.
Livros publicados/organizados ou edições
1.
GOMES, V. R. D. ; OLIVEIRA, S. F. . Educação e Cidadania: reflexões sobre ética e alfabetização. 1ª. ed. Taubaté:
Cabral Editora e Livraria Universitária, 2005. v. 1500. 157 p.
2.
GOMES, V. R. D. ; OLIVEIRA, S. F. . II III BOLETIM DE PSICOPEDAGOGIA. 1. ed. UBERLÂNDIA: GRÁFICA RÁPIDA,
2005. v. 250. 167 p.
3.
GOMES, V. R. D. ; OLIVEIRA, S. F. . A Família e a Escola: abordagens psicopedagógicas. 1ª. ed. Taubaté: Cabral Editora
e Livraria Universitária, 2002. v. 1500. 124 p.
4.
GOMES, V. R. D. . A experiência da UNITRI na Educação a Distância: o programa de capacitação de professores nas
regiões de Patos de Minas e Paracatu. 1. ed. Goiânia: Kelps, 2001. v. 1000. 156 p.
5.
GOMES, V. R. D. (Org.) ; OLIVEIRA, S. F. (Org.) . I Boletim de Psicopedagogia 2001. Uberlandia: gráfica rapida, 2001. v.
250. 110 p.
Capítulos de livros publicados
1.
GOMES, V. R. D. ; GOMES, L. P. R. . Educação e Cultura popular: lendas e tradições no processo de alfabetização dos
cidadãos de Morros. In: Gomes. L.P.R.. (Org.). Letrilha. 1 ed. Uberlândia: Uberlândia, 2004, v. 1, p. 83-88.
Resumos publicados em anais de congressos(artigos)
1.
GOMES, V. R. D. . A Pedagogia na Educação Contemporânea. Ícone, uberlândia, v. 4, n. 1, p. 125, 1996.
Apresentações de Trabalho
1.
GOMES, V. R. D. . ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS E ED.
CAMPO. 2010. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
2.
GOMES, V. R. D. ; OLIVEIRA, S. F. . A Família e a Escola: Reflexões sobre a psicopedagogia. 2003. (Apresentação de
Trabalho/Seminário).
Produção técnica
Demais trabalhos
1.
GOMES, V. R. D. . Considerações sobre a alfabetização: da educação básica ao ensino superior. 2004 (Seminário).
2.
GOMES, V. R. D. ; Gomes, Valeria Rodrigues Dias . A Experiência da UNITRI na Educação a Distância EAD: o programa
de capacitação de professores. 2002 (Comunicação oral).
3.
GOMES, V. R. D. ; Gomes, Valeria Rodrigues Dias . O Programa de Capacitação de Professores EAD, em Minas Gerais..
2002 (Comunicação oral).
Bancas
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.
7. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item
( ) Servidor público ativo federal
( ) Servidor público ativo estadual
( ) Servidor público ativo municipal
( ) Servidor público inativo. Especificar:
Exoneração
Aposentadoria
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
( X ) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO, OEI, Unicef, etc.) Especificar:
( ) Vigente
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( X ) Encerrado

Início (03/03/2013)

( ) Funcionário de empresa estatal
( X ) Sem vínculo empregatício
( ) Outros. Especificar:

Término (30/08/2013)
(

) Funcionário de empresa privada

.
8. OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos nas áreas mencionadas
no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.
Todas experiências foram importantes, destacaremos Experiência mais de 06 anos em atividades de planejamento e implementação de
projetos de formação docente e, mais de 05 anos em atividades de pesquisa educacional, com ênfase a Avaliação Institucional, em
pesquisa, desenvolvimento e inovação; na área de docência e/ou gestão acadêmica da educação superior.
Experiências em gestão administrativa e análise e gestão de processos.
Experiência no ensino médio. E o projetos de consultoria UNESCO/MEC e a importância da formação para a educação PDE e PNE
1-GESTORA, PROFESSORA E COORDENADORA DE PROJETOS EM PARCERIAS SEE/MG e PRFEITURAS. - Iniciei minha
carreira na Supervisão e vice direção o ensino da Creche Maria de Nazaré. Coordenei graduação em Pedagogia e a pós
Graduação em Psicopedagogia de 1989 a 2010. -Participei de Projetos de Políticas Educacionais em 21 anos, no
acompanhamento e avaliação de Programas ou Projetos Institucionais na área da Educação, e em Planejamento e Gestão de
Políticas Públicos pesquisas do PDE junto as Secretaria de Estado da Educação e das Secretarias Municipais. - Atuei na Rede
Estadual na DEDAP 26ª S.R.E/MG. - Tive experiência em Gestão e supervisão de equipes da Unitri em parceria com 52
prefeituras da região para formação de professores nas licenciaturas, semipresenciais no Estado MG. - Fui gestora do PROCAP
Programa de capacitação de Professores em Serviço a Distância. -Coordenei projetos Educacionais deste PROCAP parceria com o
Banco MUNDIAL SEE/MG e Prefeituras de MG. Procap EAD -Programa da Capacitação de Professores Educação ContinuadaElaboração de um cuidadoso diagnóstico sobre a realidade educacional das cidades mineiras. Fui subgerente EAD disciplinas on
line uso do projeto de Tecnologia Assistiva com mais de 02 anos. - Fui Monitora do Alfasol 1989 /2005 Maranhão: Presidente
Juscelino, Morros, Governador Archer , S. Francisco Maranhão. Piauí: Altos, Amarante. Alagoas: Novo Lino e Jacuípe. 2-a)
A)CONSULTORA PBA, EJA-SECAD-MEC/UNESCO, 2008/2009/2010 PROJETO APOIO À Alfabetização e à educação de jovens e
adultos em Municípios prioritários. Estados do Piauí (56 Municípios), Alagoas, Paraíba (213 municípios) e Rio Grande do Norte (148
municípios).
B) CONSULTORA PROINFANTIL SEED/SEB: MEC/UNESCO, nos estado de Rio Grande do Norte e Alagoas 2011.
C Consultora: Em 2013 consultoria no programa Mais Educação e Educação Integral, Diretoria de Currículos e Programas MEC.
Conhecimento da educação indígena de PARABUBURI e Canarana ALTO XINGU, em Mato Grosso.
D) Consultora CNE 2015 Diretrizes Curriculares Ensino Médio.
Experiência mais de 10 anos em implementação de políticas públicas na área de educação.
Conhecimento/Habilidades Específicas: Experiência de trabalho mínima 26 anos em Educação Formal.
E) Consultora MEC/SESU/ PNAES 2016
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1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:
Wesley Pereira de Oliveira
Endereço:
Cidade/ Estado
Telefone celular:
E-mail:
Nº Registro Profissional –
se solicitado
1.1 DADOS DA SELEÇÃO
Edital para o qual se candidata:

CPF:
CEP
Telefone residencial:
Data de nascimento:
12/10/1984 UF:

PROJETO 914BRZ1148 EDITAL Nº 02/2017

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso:
Economia
Tipo de Formação:
( ) Tecnólogo
( X ) Graduação
( ) Outros
Instituição de Ensino:
Universidade Federal do Pará (UFPA)
Data início (dd/mm/aa):
2004
Data conclusão (dd/mm/aa): 2009
3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu:
Tipo
( X ) Mestrado
Área
Economia
Instituição de Ensino
UFPA
Data início (dd/mm/aa):
2009

Data conclusão (dd/mm/aa):

3.2 Lato Sensu:
Área
Instituição de Ensino
Data início (dd/mm/aa):

Data conclusão (dd/mm/aa):

(

) Doutorado
2011

4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item
( ) Servidor público ativo federal
( ) Servidor público ativo estadual
( ) Servidor público ativo municipal
( ) Servidor público inativo. Especificar:
Exoneração
Aposentadoria
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)

( ) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO, OEI,
Unicef, etc.) Especificar:
( ) Vigente
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Encerrado
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Funcionário de empresa estatal
( X ) Sem vínculo empregatício
( ) Outros. Especificar:

(

) Funcionário de empresa privada
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5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Específicas relacionadas com o edital:

Empregador 1:

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO), em projeto executado pelo Ministério da Cultura (MinC).
Início
Dez/2015
Saída
Out/2016
Tempo (nº de
11 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Consultor
Descrição das
Elaboração de instrumentos para a gestão, avaliação e monitoramento dos
atividades gerais
equipamentos promovidos pelo Programa Centros de Artes e Esportes Unificados –
desempenhadas:
CEUs, contendo a construção de indicadores a partir de dados do Sistema de
Gestão dos CEUs (e-Praças). Elaboração de metodologia de avaliação dos
resultados das ações dos CEUs. Levantamento e tratamento de dados sobre
cultura, educação, finanças públicas, população, vulnerabilidade social, entre
outros, para municípios e setores censitários. Utilização dos softwares ArCGIS e
QGIS para elaboração de figuras e mapas.
Empregador 2:
Câmara dos Deputados, Congresso Nacional
Início
Fev/2015
Saída
Jun/2015
Tempo (nº de
5 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Secretário Parlamentar
Descrição das
Análise de indicadores socioeconômicos, com destaque para educação, saúde,
atividades gerais
demografia e grupos vulneráveis; artigos para mídias sociais e tradicionais;
desempenhadas:
formulação de minutas de projetos de lei e requerimentos.
Empregador 3:

Fundação para Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec), em
projeto executado em parceria com o Ministério da Cultura (MinC).
Início
Jan/2014
Saída
Dez/2014
Tempo (nº de
12 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Bolsista Pesquisador
Descrição das
Pesquisa e mapeamento de agentes e equipamentos de cultura, saúde e educação
atividades gerais
e elaboração de banco de dados com estatísticas socioeconômicas (educação,
desempenhadas:
finanças públicas, demografia, IDH, Gini, saúde, entre outros); relatoria e
sistematização de reuniões e oficinas; auxílio nas atividades de mobilização social
durante o processo de ativação de equipamentos culturais; facilitação de diálogos
entre os envolvidos na ativação. Utilização dos softwares ArCGIS e QGIS para
tratamento de dados e elaboração mapas.
Empregador 4:

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), em projeto
executado pelo Ministério da Integração Nacional (MI).
Início
Out/2014
Saída
Dez/2014
Tempo (nº de
3 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Consultor
Descrição das
Relatoria e sistematização da 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil
atividades gerais
(2ª CNPDC); orientações aos delegados participantes do evento quanto as regras
desempenhadas:
definidas e aprovadas no Regulamento da Etapa Nacional da Conferência; relatório
das atividades desenvolvidas.
Empregador 5:

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO), em projeto executado pela Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República (SDH/PR).
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Início
Fev/2014
Saída
Ago/2014
Tempo (nº de
5 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Consultor
Descrição das
Analisar as orientações do Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da
atividades gerais
ONU sobre a apresentação de relatórios sobre a implementação dos tratados
desempenhadas:
internacionais sobre direitos econômicos, sociais e culturais; elaborar a primeira
parte do Relatório final ao Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais (PIDESC); consultar órgãos e entidades do governo e da sociedade civil
sobre as informações necessárias à conclusão da consultoria.
Empregador 6:

Programa nas Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), em projeto
executado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça
(SENASP/MJ).
Início
Jan/2013
Saída
Dez/2013
Tempo (nº de
12 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Consultor
Descrição das
Visitas técnicas às instituições (Polícia Civil, Polícia Militar, Perícia Técnica e Corpo
atividades gerais
de Bombeiros) de algumas unidades da federação para reuniões com os gestores
desempenhadas:
estaduais de ensino e identificação/construção de indicadores para construir o
Sistema de Monitoramento de Ações de Educação em Segurança Pública; relatoria
e sistematização de oficinas e reuniões com gestores estaduais de ensino em
segurança pública; aplicação de instrumento em grupo focal com gestores
estaduais de educação em segurança pública; relatar os dados da aplicação do
instrumento nos grupos focais; mediar grupo de trabalho com os gestores
estaduais de ensino em segurança pública; facilitação de diálogos entre os
gestores visando a indicação, discussão e seleção de indicadores de capacitação
profissional em segurança pública (projetos educacionais em segurança pública).
Empregador 7:
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).
Início
Out/2011
Saída
Set/2013
Tempo (nº de
24 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Assistente de Pesquisa IV da Assessoria Técnica da Presidência do Ipea
Descrição das
Elaboração de trabalhos técnicos no campo da avaliação de políticas públicas
atividades gerais
(especialmente sobre educação e desenvolvimento regional), subsídio na
desempenhadas:
elaboração e análise do Sensor Econômico e atividades mais diretas no auxílio à
coordenação da Assessoria.
Empregador 8:

Programa nas Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), em projeto
executado pela Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (SAGI/MDS).
Início
Jun/2012
Saída
Nov/2012
Tempo (nº de
6 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Consultor
Descrição das
Construção e análise de indicadores e bases de dados a partir do Censo do
atividades gerais
Sistema Único de Assistência Social (SUAS) de 2011 e anos anteriores. Utilização
desempenhadas:
do software SPSS para tratamento dos dados.
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Empregador 9:

Organização dos Estados Americanos (OEA), em projeto executado pela
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM).
Início
Nov/2011
Saída
Abri/2012
Tempo (nº de
6 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Consultor
Descrição das
Consultor do “Projeto PRODESAM – Boletim de Indicadores Socioeconômicoatividades gerais
ambientais e Análise Conjuntural da Amazônia Legal”. Coordenador da consultoria
desempenhadas:
responsável por levantamento, sistematização, construção e análise de indicadores
diversos para monitoramento da socioeconomia da região amazônica, e análise
conjuntural; mediar grupo de trabalho com representantes estaduais envolvidos no
fornecimento de informações para a elaboração do Boletim; articulação com
gestores estaduais; coordenação de dois seminários com técnicos da SUDAM e
convidados. Material relevante aos gestores estaduais para subsidiar no
planejamento de políticas públicas nas áreas de desenvolvimento regional,
educação, saúde, entre outras. Utilização dos softwares SPSS e Gretl para
tratamento dos dados.
Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará (IDESP).
Empregador 10:
Início
Abr/2010
Saída
Dez/2010
Tempo (nº de
9 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Consultor
Descrição das
Levantamento, tratamento e análise de dados para o Núcleo de Análise Conjuntural
atividades gerais
(principalmente indústria, mercado de trabalho, educação e comércio exterior);
desempenhadas:
elaboração de textos para boletim mensal e revista trimestral. Contribuição na
política de qualificação da produção e análise de informações da instituição.
Responsável, juntamente com a equipe do Núcleo de Socioeconomia, pelo material
“Produto Interno Bruto do Pará: Estudos e Pesquisas Socioeconômicas. 10 Anos
de PIB Municipal: série 1999-2008”, p. 85, Idesp, 2010.
Integrou equipe que elaborou o Índice Paraense de Responsabilidade Social do
Pará (Mapa de Exclusão Social).
Realização de estudos junto à presidência do Instituto.
6. PUBLICAÇÕES
Cite alguma publicação que tenha escrito (não anexar)
• TRINDADE, J. R. B.; C. Cooney; OLIVEIRA, W. P. Industrial Trajectory and Economic Development:
Dilemma of the Re-primarization of the Brazilian Economy. The Review of Radical Political Economics,
2015.
Disponível em: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0486613415591807

• TRINDADE, J. R. B.; OLIVEIRA, W. P. Antecedentes históricos da “Reconquista” da Amazônia. In:
TRINDADE, J. R. B. (Org.). Seis décadas de intervenção estatal na Amazônia: A SPVEA, auge e crise do
ciclo ideológico de desenvolvimento brasileiro. Belém: Paka-Tatu, 2014, p. 23-40.
• TRINDADE, J. R. B.; OLIVEIRA, W. P.; BORGES, G. T. N. O CICLO MINERAL E A URGÊNCIA DE
POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL: o caso do município de Parauapebas no sudeste do Estado
do Pará. Revista de Políticas Públicas, São Luís, v. 18, n. 2, p. 603-618, jul./dez. 2014.
Disponível em: http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rppublica/article/view/3163
• TRINDADE, J. R. B.; OLIVEIRA, W. P. Conversão geopolítica da fronteira e estratégia de
desenvolvimento regional: a intervenção estatal na Amazônia brasileira a partir dos anos 1940. In:
TRINDADE, J. R. B. (Org.). Seis décadas de intervenção estatal na Amazônia: A SPVEA, auge e crise do
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ciclo ideológico de desenvolvimento brasileiro. Belém: Paka-Tatu, 2014, p. 41-60.
• OLIVEIRA, W. P.; TRINDADE, J. R. B.; FERNANDES, D. A. O planejamento do desenvolvimento regional
na Amazônia e o ciclo ideológico de desenvolvimento no Brasil. In: TRINDADE, J. R. B. (Org.). Seis
décadas de intervenção estatal na Amazônia: A SPVEA, auge e crise do ciclo ideológico de
desenvolvimento brasileiro. Belém: Paka-Tatu, 2014, p. 97-123.
• OLIVEIRA, W. P.; TRINDADE, J. R. B.; FERNANDES, D. A. O planejamento do desenvolvimento regional
na Amazônia e o ciclo ideológico de desenvolvimento no Brasil. In: Ensaios FEE, Porto Alegre, v.35, n.1,
p.201-230, jun/14.
Disponível em: http://revistas.fee.tche.br/index.php/ensaios/article/viewFile/2774/3460
• TRINDADE, J. R. B.; OLIVEIRA, W. P. Padrão de especialização primário-exportador e dinâmica de
dependência nas duas últimas décadas na economia brasileira. In: NETO, A. M. (Org.). Política externa,
espaço e desenvolvimento. Brasília: IPEA, 2014, p. 59-89. Disponível em:
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=22744
• TRINDADE, J. R. B.; OLIVEIRA, W. P. As Finanças dos Municípios Paraenses: Ensaio Analítico Sobre as
Receitas de Transferências e de Suas Principais Despesas Sociais. Redes (Santa Cruz do Sul. Online), v.
18, p. 246-273, 2013.
Disponível em: https://online.unisc.br/seer/index.php/redes/article/view/3544

7. OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos
nas áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.

Das experiências profissionais descritas, uma das que considero como mais importante foi a consultoria
prestada para a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) em 2011-2012, via OEA.
Primeiramente, pelo tamanho da responsabilidade, uma vez que se tratava de um estudo direcionado para
todos os estados da região amazônica. Foi igualmente desafiador por conta da necessidade de montar e
coordenar uma equipe com profissionais doutores e mestres para auxiliar no desenvolvimento dos produtos
requeridos. Ao final, o resultado foi exitoso e elogiado pelos técnicos da SUDAM. Por sinal, a base do
trabalho está sendo utilizada até hoje pela instituição. Por fim, também foi uma realização pessoal, pois,
como um amazônida, senti-me privilegiado por contribuir naquele momento para a região.
Outro trabalho que considero importante foi mais recentemente: consultoria para o Ministério da Cultura
(MinC), via Unesco. Os Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs) é um equipamento com um
potencial enorme de transformação da comunidade onde está implantado. Elaborar propostas
metodológicas para avaliar tais equipamentos e munir os gestores de ferramentas de gestão foram
atividades que me honraram muito, especialmente por conhecer de perto o funcionamento de alguns
CEUs, inclusive em município do interior do Pará, onde passei parte da minha vida. Chegar na cidade e
verificar que o matagal (em meio a um cemitério) onde eu jogava futebol na infância foi dado lugar ao CEU,
e que eu estava de alguma maneira contribuindo para o melhoramento daquele equipamento, foi muito
gratificante.
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RecrutWeb - Curriculum Vitae

Family name:

Nascimento Huyer Address:

First name(s):

Bruno

City:

Private ( :

Name at birth:

Bruno

Postal code:

Work ( :

Marital status:

Single

Country:

Gender:

Male

Email:

Date of birth:

05/11/1988

Present
nationalities:

Brazilian

Nationality at birth:

Brazilian

Place and
Brazil
Country of birth:

Brasil

Mobile ( :

Legal steps:

LANGUAGE & COMPUTER SKILLS
Database

Excellent

Internet/Mail
Presentation tools

Excellent
Excellent

Arabic

Spreadsheet

Excellent

Chinese

Text processing

Excellent

Speak
English

Fluent

Write
Fluent

Read
Fluent

Understand

Principal
lang.

Fluent

Spanish

Fluent

Fluent

Fluent

Fluent

French

Good

Slight

Good

Good

Fluent

Fluent

Fluent

Fluent

Russian
Português

SECONDARY EDUCATION OR EQUIVALENT
Title: Ensino Médio

Obtained in:

Colégio
Country:
Farroupilha

Brazil
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HIGHER EDUCATION
Licenciatura em Ciências
Original title:
Obtained in: 2012
Sociais
Field of study:
Humanidades
Antropologia, Sociologia e Ciência Política
Major subjects:
To:

Type:

From:

2007

2012

School/University:

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Bacharelado em Ciências
Obtained in: 2014
Type:
Sociais
Field of study:
Humanidades
Major subjects:
Antropologia, Sociologia e Ciência Política
From:
2013
To:
2014
School/University: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Original title:

Major subjects:

Mestrado em Antropologia
Obtained in: 2017
Type:
Social
Antropologia
Antropologia Indígena; Mitos; Estado; Etnohistória; Educação

From:

2015

School/University:

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

Original title:
Field of study:

To:

2017

Original title:

Obtained in:

Type:

Field of study:
Major subjects:
From:

To:

School/University:
EMPLOYMENT RECORD
Job title:

Estágio em Antropologia

Employer:
Name and title of your
immediate supervisor:

Ministério Público Federal
Procurador da República Juliano Karam

Functions:
Grade, if working in UN
system, yearly salary if not:

From: 2011

To: 2012

Parte do Núcleo das Comunidades Indígenas e Minorias Étnicas, produzia
relatórios de campo sobre as condições de vida e acesso às políticas públicas das
comunidades indígenas e quilombolas no Rio Grande do Sul
R$ 800,00

Job title:

Tradutor e Revisor

Employer:

Editora Deriva
Traduzia ao português diversos títulos, desde o espanhol e do inglês, além de
revisar algumas obras para a publicacão da editora
Paulo Capra, diretor

Functions::
Name and title of your
immediate supervisor:

From: 2012

To: 2014
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Grade, if working in UN
system, yearly salary if not:

R$ 1500,00

Job title:

Produtor cinematográfico

Employer:

Video nas Aldeias

Functions:
Name and title of your
immediate supervisor:

From: 2016

To: 2016

Produção de Longa-metragem junto ao povo Mbya-Guarani, em aldeias no RS e
na Argentina
Ernesto de Carvalho, diretor

Grade, if working in UN
system, yearly salary if
not:
PERSONAL SKILLS

PUBLICATIONS
HUYER, B. N.. Entre o devir e a transformação: reflexões antropológicas entre os Mbyá-Guarani no cone
sul. Espaço Ameríndio (UFRGS), v. 9, p. 63, 2015.
HEURICH, G. O. ; SOUZA PRADELLA, L. G. ; FAGUNDES, L. F. C. ; HUYER, B. N. ; VOLK, M. P. ;
MARQUES, R. P.. Presenças impensáveis: violência estatal contra famílias guarani no sul do Brasil. In:
Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, Assembléia Legislativa do Estado do RS. (Org.). Coletivos
Guarani no Rio Grande do Sul: Territorialidade, Interetnicidade, Sobreposições e Direitos Específicos. Porto
Alegre: ALRS/CCDH, 2010, v. , p. 32-47.
HUYER, B. N.. Entre colonos e parentes: crônicas mbyá-guarani no Cone Sul. In: II Simpósio Internacional
Pensar e Repensar a América Latina, 2016, São Paulo. Anais do II Simpósio Internacional Pensar e
Repensar a América Latina, 2016.
HUYER, B. N.. Cosmopolíticas do contato: alteridade e relação junto aos Mbyá-guarani. In: XXII Salão de
Iniciação Científica, 2010, Porto Alegre. XXII Salão de Iniciação Científica. Porto Alegre: UFRGS, 2010.
HUYER, B. N.. Reconhecimento e Valorização do Manejo Florestal, do Trabalho Artesanal, e da Cultura
kaingang na Grande POA. In: 10o Salão de Extensão UFRGS, 2009, Porto Alegre. X Salão de Extensão
UFRGS 2009, 2009.
HUYER, B. N.. Etnoconhecimento Kaingang: a Floresta e seus Recursos Simbólicos. In: XXI Salão de
Iniciação Científica, 2009, Porto Alegre. XXI Salão de Iniciação Científica. Porto Alegre: UFRGS, 2009.
SOUZA, J. O. Catafesto ; BENVEGNU, V. C. ; HUYER, B. N. . Relatório e Diagnóstico Arqueológico NãoInterventivo em Área Localizada no término da Rua Maquiné, s/no - Distrito Sede, cidade de Alvorada (RS).
2014.
SOUZA, J. O. C. ; HUYER, B. N. ; BENVEGNU, V. C. . Diagnóstico Arqueológico Não-Interventivo na
RST-030, Glorinha, RS. 2014.
SOUZA, J. O. C. ; HUYER, B. N. ; BENVEGNU, V. C. . Relatório e Diagnóstico do Potencial Arqueológico na
área de impacto direto à implantação do empreendimento imobiliário - Loteamento Comunitário Reprise 4,
Alvorada (RS). 2014.
HUYER, B. N.; BENVEGNU, V. C. ; SALDANHA, J. R. ; LEWKOWICZ, R. B. ; SOUZA, J. O. Catafesto ;
ARNT, M. ; BUSNELLO, B. M. . Diagnóstico e relatório histórico, social e arqueológico da rodovia RS-330 (T.
Portela - Derrubadas). 2010
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SILVA, S. B. ; SOARES, M. ; COMANDULLI, C. ; POPP, A. ; LEWKOWICZ, R. B. ; HUYER, B. N. ; VOLK, M.
P. ; PRINTES, R. ; AQUINO, A. M. . Coletivos guarani e fronteiras nacionais: políticas públicas e mobilidade a situação no Rio Grande do Sul. 2009. (Relatório de pesquisa)
PROFESSIONAL SOCIETIES
PROFESSIONAL REFERENCES
Person 1:

Prof. Dr. Oscar Calavia Saez (professor UFSC)

(:

Email:

Person 2:

Rita Becker Lewkowicz (antropóloga ONG

Iepé)( :
Person 3:

Email:

Ernesto de Carvalho (antropólogo cineasta da ONG Video nas

Aldeias)( :

Email:

RELATIVES AND/OR SPOUSE EMPLOYED WITHIN THE UNITED NATIONS SYSTEM (INCLUDING IN UNESCO)

Name and first name of
the relative and/or
spouse:

Relationship:

Name of
international
organization:

Name and first name of
the relative and/or
spouse:

Relationship:

Name of
international
organization:

ADDITIONAL INFORMATIONS
Have you ever been arrested, indicted, or summoned into court as a defendant in a criminal proceeding, or
convicted, fined or imprisoned for the violation of any law (excluding minor traffic violations)? Yes
No .
If yes, give a brief explanation of each case and be prepare to provide additional information if required.

Would you have any objection to our making enquiries with your present employer?
If you are interested in short-term assignments as a consultant (high level specialist), please include your CV
also in the consultants roster at http///www.unesco.org/roster
Would you object to serve in any regions of the world?

No

If so, indicate which and why

How much notice would you require to report for work?
Any other relevant facts:

I certify that the answers made by me to the foregoing questions and all information provided in
support of my candidature are true and complete. I understand that any false statements or wilful
misrepresentation renders me liable to dismissal, if employed.
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I – DADOS PESSOAIS
1. NOME (sem abreviaturas)

2. ENDEREÇO

3. CIDADE / UF

4. CEP

JOSE LUIZ NIEDERAUER PANTOJA
5. TELEFONE

6. FAX

9. DATA DE
DIA MÊS
ANO
NASCIMENTO:
23 /06/1959

7. E-MAIL

10. NATURALIDADE/UF
CANOAS/RS

14. CPF

8. ESTADO CIVIL
DIVORCIADO

11. NACIONALIDADE

12.SEXO

BRASILEIRO

MASCULINO

15. PROFISSÃO
ADMINISTRADOR

13. RG / ÓRGÃO EXP.

16. REGISTRO DA CATEGORIA

II – FORMAÇÃO ESCOLAR OU ACADÊMICA
1. CURSOS DE FORMAÇÃO ACADÊMICA
CURSO: ADMINISTRAÇÃO
INSTITUIÇÃO: PUCRS
PERÍODO: 1972-1976
CURSO:
INSTITUIÇÃO:
PERÍODO:
2. CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO (MESTRADO / DOUTORADO / PÓS-DOUTORADO)
CURSO: MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO
INSTITUIÇÃO: PPGA/UFRGS
ORIENTADOR: WALTER MEUCCI NIQUE
PERÍODO: 1986-1989
CURSO: DOUTORAADO EM ADMINISTRAÇÃO
INSTITUIÇÃO: FEA/USP
ORIENTADOR: RUBEM DA COSTA SANTOS
PERÍODO: 1993-1997 (CREDITOS CONCLUIDOS)
3. ESPECIALIZAÇÃO E/OU APERFEIÇOAMENTO (CONCLUÍDO, A NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO)
CURSO:
INSTITUIÇÃO:
PERÍODO:
CARGA HORÁRIA:
CURSO:
INSTITUIÇÃO:
PERÍODO:
CARGA HORÁRIA:

4. CONHECIMENTO DE IDIOMAS: INGLES - ESPANHOL

5. CONHECIMENTO DE INFORMÁTICA:

( X)
WORD
INTERNET ( X )

EXCEL ( X )

WINDOWS

(

)

ACCES

( )

POWERPOINT ( X )

OUTLOOK ( X )

III – REGISTRO – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E CAPACIDADE TÉCNICA
1. REGISTRO DE EMPREGO:
a começar pelo seu cargo atual, liste em ordem inversa todos os empregos que você já teve. Especificar as
desenvolvidas, de forma objetiva, deixando evidente a experiência Adquirida)
Use quadros separados para cada cargo. Caso necessite de mais espaço, anexe páginas adicionais do mesmo tamanho.
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A. CARGO ATUAL (OU ÚLTIMO CARGO, CASO ESTEJA DESEMPREGADO ATUALMENTE)

PERÍODO:

2013 ATÉ HOJE

CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S):
EMPREGADOR:

COORDENADOR DE CURSO - PROFESSOR

FACIPLAC
DESCRIÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA

COORDENADOR DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO E EXECUCÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO
BEM COMO DO PLANEJAMENTO E DO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CURSO.
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B. CARGOS ANTERIORES (EM ORDEM DECRESCENTE)
PERÍODO:

DEZEMBRO 2014 – ABRIL 2015

CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S):
EMPREGADOR:

GERENTE ESCRITORIO BRASILIA

ACERP – ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO EDUCATIVA ROQUETE PINTO

DESCRIÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA

CONSULTOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE CONTRATO DE GESTÃO COM O MEC E O PLANO ESTRATÉGICO
DA INSTITUIÇÃO PARA APOIAR A EXECUCÃO DO REFERIDO CONTRATO.

PERÍODO:

SETEMBRO DE 2012 A MARÇO DE 2013

CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S):

CONSULTOR

EMPREGADOR: MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA

DESCRIÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA

Consultor responsável pela elaboração e execução do projeto de Capacitação de Multiplicadores do Programa
Luz para Todos nas comunidades indígenas do Tocantins, Bahia, Amazonas e Rondônia, orientado pelo
enfoque participativo.

PERÍODO:

OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2013

CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): CONSULTOR
EMPREGADOR: CNI/IEL

DESCRIÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA

Consultor Consultor junto à Gerência de Formação do IEL, com a responsabilidade de revisar o Plano Diretor
de Produtos Pedagógicos e oferecer alternativa coerente com as políticas de formação e de capacitação
daquela entidade.
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PERÍODO:

FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2012

CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): CONSULTOR
EMPREGADOR: OUVIDORIA GERAL DA UNIAO

DESCRIÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA

Consultor contratado pela Corregedoria Geral da União para desenvolver e implementar a Política de Formação em Ouvidoria; responsável pela
elaboração de documentos orientadores e de eventos relacionados ao projeto.
Reunião de planejamento com representantes de Ouvidorias Federais, realizada na ENAP e orientada pelo enfoque participativo.

P E R Í O D O :

Fevereiro de 2011 até Fevereiro de 2012:

CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Coordenador do Curso de Graduação em Administração, responsável pela gestão de um contingente de
aproximadamente 1000 alunos, em cursos presenciais e a distância.

EMPREGADOR: ANHANGUERA EDUCACIONAL – GRUPO KROTON

DESCRIÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA

Coordenador do Curso de Graduação em Administração, responsável pela gestão de um contingente de aproximadamente 1000 alunos, em
cursos presenciais e a distância. Responsável pela seleção e contratação de docentes e por atividades relacionadas ao planejamento estratégico
da instituição e à elaboração, acompanhamento, monitoramento de projetos educacionais, relacionados aos processos avaliativos realizados pelo
Ministério da Educação.

PUBLICAÇÃO:
VEÍCULO / DATA:

5. CERTIFICO QUE AS DECLARAÇÕES FEITAS POR MIM EM RESPOSTA ÀS PERGUNTAS ANTERIORES SÃO VERÍDICAS, COMPLETAS E CONDIZENTES
COM MEUS CONHECIMENTOS E MINHA CONVICÇÃO.
LOCAL E DATA: BRASILIA, 4 DE JULHO DE 2015.

ASSINATURA: JOSE LUIZ NIEDERAUER PANTOJA
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CURRÍCULO VITAE
Marcelo Augusto de Paiva dos Santos
Mestrando em Ciências Sociais

Nascimento: 05-09-91
Formação: Sociólogo

FORMAÇÃO E DADOS GERAIS
 Graduado pela Universidade de Brasília (2009-2013) em Ciências Sociais, habilitação em Sociologia
 Curso-sanduíche pela National Chengchi University em Taipei, Taiwan em módulo especial de aluno internacional
com áreas conexas em Ciências Sociais, com foco em Direitos Sociais, Direitos Culturais, Urbanidades e
Desenvolvimento Estratégico em economia e políticas públicas
 Trainee e Assessor de Pesquisa pelo Centro de Gestão de Estudos Estratégicos (CGEE) na área de elaboração de
pesquisa de campo, produção de projeto institucional, análise de políticas públicas, consultoria em estudos
estratégicos de ponta, confecção de workshops metodológicos e desenho de relatórios de análises.
 Mestrando pela Universidade Federal do Rio de Janeiro pelo PPGSA (Sociologia e Antropologia) na área de
mapeamento de redes em políticas públicas de cultura, elaborando cartografia sobre estudos realizados e laços
de competência estruturados na área e organização institucional de desafios para seu desenvolvimento como
vetor de investimento
 Assessor de Pesquisa na parceria entre MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação) e CGEE em elaboração
do produto de série histórica Percepção Nacional sobre ciência e tecnologia e (ii) para consultorias sobre o
desenho institucional do Sistema Brasileiro de Tecnologia (SIBRATEC) e sobre as ações da FINEP na área de
inovação econômica brasileira.
EXPERIÊNCIA PRÉVIA NO MERCADO DE TRABALHO
 Trainee pelo Centro de Gestão de Estudos Estratégicos (CGEE)
 Parcerias entre CGEE e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
 Manchetômetro (Projeto IESP-UERJ): Análise de conteúdo de mídia e produção de informação política
EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS
 Curso Parceria entre NCCU National Chengchi University e University of Harvard para treinamento em acordos
internacionais de desenvolvimento econômico, social e cultural com ênfase em casos de sucesso entre China e
Estados Unidos para domínios sobre comunicação, economia e parcerias industriais
 Curso pela NCCU National Chengchi University sobre Planejamento Urbano, geolocalização, deslocamentos,
movimentos sociais, direitos urbanos, locomoções, saídas ministeriais para resolução de confronto étnico
 Mapeamento de Língua aborígene pela NCCU; tribo Paiwanzu
 Aprovação nos congressos em sociologia: Conferência de Sociologia ATINER (Athens Institute for Education and
Research), EREID 2013 (Institut Universitaire Technologique de Quimper, França), ASMOR 2013 (Annual
Symposium on Management and Operations Research, Taiwan) e INTED 2013 (7th International Technology,
Education and Development Conference 2013 Valencia, SPAIN) e recentemente, segundo Congresso Pre-Alas da
Associação de Sociologia da Argentina, em Córdoba.
HABILIDADES PROFISSIONAIS
 Inglês fluente
 Italiano intermediário
 Espanhol intermediário
 Chinês básico
 Pacote Office, com ênfase em Excel
 R Project (noções iniciais)
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 Gephi (análise de redes interacionais)
 Organização de métodos para criação, monitoramento e avaliação de projetos e (ou) políticas públicas
 Prezi
 Lexicon

EXPERIÊNCIAS DE PROJETO E OUTRAS ÁREAS
 Programa de Ensino e Pesquisa de Português para Falantes de Outras Línguas (PEPPFOL/UnB); gerindo processos
de secretariado e gestão do curso e, posteriormente, como professor convidado na categoria de
professor-monitor com destaque na área de pensamento do cinema. Experiência de projetista de programa social
de extensão pelo Departamento de Sociologia.
 Professor na Escola Pública FERCAL, para 2º e 3º ano, lecionando sociologia, com ênfase em perspectivas sociais,
em 2014.
 Experiência na pesquisa ‘Percepção pública da CT&I no Brasil - 53.5.11 Termo de Referência - o Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), por meio do Departamento de Popularização e Difusão da C&T (DEPDI) da
Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social (SECIS), sob o vínculo com o CGEE – Centro de Gestão de
Estudos Estratégicos. Atividades: leitura bibliográfica avançada, estudos de questionários, tomadas de decisão
em reuniões de aprovação, estudos socioeconômicos envolvidos, produção de relatórios.
 Experiência em sistematização de dados na pesquisa Apoio ao Processo de Monitoramento do Plano Inova
Empresa - 51.31.21, sob a supervisão do CGEE.
 Estágio no Ministério das Relações Exteriores, na supervisão da divisão CGPI – Coordenação Geral de Privilégios e
Imunidades.
 Passagem no projeto Manchetômetro, que analisa mídias e suas veiculações de informações, principalmente com
categorização de dados e análise de gramática e valência
 Análises da PNSB (2008) e PDAD (2013).
 Estudos sobre design thinking e future literacy pelo Centro de Gestão de Estudos Estratégicos na emulação de
prospecções sobre cidades do futuro, desenvolvimento de workshops
 Mapeamento das redes de sentido científico na área de política cultural em parceria do Mestrado PPGSA com CGEE
 Análise de indicadores aprofundados sobre o Sistema Brasileiro de Tecnologia a partir de leitura de consultorias
técnicas, organização de memória e produção de sínteses estratégicas
 Produção de estudos pelo Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília sobre identificação de público
alvo e público consumidor do programa GDF Junto de Você, principalmente com foco nas percepções sobre o uso
do PROCON como direito social em instalações móveis.
 Identificação de agendas institucionais de processos decisórios na área de políticas culturais e direitos sociais
como trabalho de conclusão de curso, sobre Brasília, em estudo que mobilizou entrevistas com mais de 14
gestores na área cultural por região administrativa
 Produção de questionário, análise de dados, estruturação de informações quantitativas e qualitativas da Pesquisa
Nacional sobre percepção dos brasileiros na área de ciência, tecnologia e inovação pelo MCTI
EVENTOS
 2° Congreso de la Asociación Argentina de Sociología, 2016. (Congresso) Las políticas culturales como la
construcción teórica: categorías de análisis y conformaciones en la vida social.
 VII Seminário Internacional em Políticas Culturais, 2016. (Seminário) Política cultural: Concepções de cultura em
uma abordagem configuracional à uma abordagem processual.
 III Encontro Brasileiro de Pesquisa em Cultura, 2015. (Encontro) A construção do cenário cultural regional
 Simpósio Sérgio Rouanet, 2014. (Simpósio)
 Apresentação de Poster / Painel no(a) 19o Congresso de Iniciação científica da UnB, 2013.
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(Congresso) Estado e Diversidade: o Ministério do Desenvolvimento Social e a Secretaria Especial para a Promoção
da Igualdade Racial.
 Symposium on Telecom and Media in Japan, Korea and Taiwan: Policy and Industry Strategies, 2013. (Simpósio)
 I Encontro de Graduados de Ciências Sociais, 2012. (Encontro)
 IV Seminário de Extensão Universitária da Região Centro Oeste SEREX, 2011. (Seminário)
 Apresentação de Poster / Painel no(a) Semana Universitária de Extensão, 2011. (Encontro) Projeto de Extensão
Cinema e Sociologia.
 Apresentação de Poster / Painel no(a) X SEMEX Exposição Pôster Pibex, 2010. (Seminário) Cinema e Ciências
Sociais.
HABILIDADES PESSOAIS
 Criatividade
 Desempenho de atividade em equipe
 Gestão de pesquisa
 Análise técnica – qualitativa e quantitativa
 Estruturação de entrevistas
 Produção de surveys
 Cumprimento de Prazos
 Organização de agenda de pesquisa
 Atendimento
 Consultoria na área de políticas culturais, inclusão cultural e social, tecnologia e ciência
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Ministério do
Desenvolvimento Social e
combate à fome

CURRÍCULO

SECRETARIA EXECUTIVA
Diretoria de Projetos
Internacionais

INFORMAÇÕES PESSOAIS
Nome completo: Tiago Henrique de Pinho Marques França

Telefones:

Endereço completo/CEP:

Data de nascimento:
22/ 06 /1984

Endereço eletrônico:

Sexo: masculino

ESCOLARIDADE
Curso
Ciências Sociais
Demografia
Sociologia

Instituição
PUC Minas
UFMG
Universidade de
Coimbra (Portugal)

Término
2007
2010
2015

Nível
Bacharelado
Mestrado
Doutorado (diploma em
processo de emissão)

CURSOS DE EXTENSÃO/ OUTROS
Curso

Instituição

Carga horária

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMPATÍVEL COM O EDITAL
Cargo: Professor
Empregador: Universidade do Estado de Minas Gerais
Supervisor: Ana Cristina Fernandes (Diretora da unidade)
Data de entrada (dd/mm/aaaa): 04 / 04 /2016
Data de saída (dd/mm/aaaa): (em curso)
Atribuições (detalhadas): Professor das disciplinas Pesquisa de Opinião e Mercado e Introdução à
Estatística.
Cargo: Pesquisador
Empregador: Núcleo de Educação em Saúde Coletiva (NESCON) / Faculdade de Medicina da UFMG
Supervisor: Sabado Girardi
Data de entrada (dd/mm/aaaa): 22 / 06 /2015
Data de saída (dd/mm/aaaa): 30 / 06 /2016
Atribuições (detalhadas): Análise de dados acerca da atuação dos profissionais de saúde e políticas
nacionais de provimento de profissionais do setor.
Cargo: Consultor
Empregador: Núcleo de Psicologia Política/UFMG
Supervisor: Marco Aurélio Máximo Prado
Data de entrada (dd/mm/aaaa): 01 / 07/2008
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Data de saída (dd/mm/aaaa): 30 / 11 /2008
Atribuições (detalhadas): Revisão técnica de relatório e banco de dados da pesquisa de perfil
socioeconômico e político dos participantes da 9ª Parada LGBT de Belo Horizonte.
Cargo: Pesquisador
Empregador: Secretaria Municipal de Educação (Escola Municipal Artur Versiani Velloso)
Supervisor: Lucas Wan Der Maas
Data de entrada (dd/mm/aaaa): 01 /09 / 2007
Data de saída (dd/mm/aaaa): 30 /11 / 2007
Atribuições (detalhadas): Aplicação de métodos de Diagnóstico Rápido Participativo (DRP), elaboração de
questionário, treinamento e supervisão de campo, realização de entrevistas e grupo focal, análise de
dados.
Cargo: Consultor (terceirizado)
Empregador: Alessandra Sampaio Chacham para o CEDAW
Supervisor: Alessandra Sampaio Chacham
Data de entrada (dd/mm/aaaa): 01 /08 / 2007
Data de saída (dd/mm/aaaa): 30 /08 / 2007
Atribuições (detalhadas): Elaboração conjunta de relatório sobre aspectos socioeconômicos e
atendimento em saúde de Belford Roxo (RJ).
Cargo: Consultoria (terceirizado)
Empregador: Alessandra de Sampaio Cacham para OMS
Supervisor: Alessandra de Sampaio Cacham
Data de entrada (dd/mm/aaaa): 01 /04 / 2007
Data de saída (dd/mm/aaaa): 30 / 06 / 2007
Atribuições (detalhadas): Elaboração de bancos de dados e relatórios preliminares para a pesquisa
“Avaliando condições e qualidade de aconselhamento relacionado à sexualidade e a saúde sexual em
Uganda, Quênia, Brasil e Índia”.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
Área

Anos de experiência

Pesquisa social e análise de dados populacionais

6 anos (com ênfase na pesquisa social e acadêmica)

PUBLICAÇÕES
PRODUÇÃO TÉCNICA: relatórios de circulação restrita
MACHADO, F. ; PRADO, M. A. M. ; FRANÇA, T. H. P. M. . Relatório e banco de dados da Pesquisa do
Perfil Sócio-econômico e Político dos Participantes da 9ª Parada LGBT de Belo Horizonte. 2008. Para
o Núcleu de Psicologia Política da Universidade Federal de Minas Gerais.
MAAS, L. W. D. ; LOBATO, A. L. ; FRANÇA, T. H. P. M. . The Town of Belford Roxo and its Health System
for Maternal Mortality. 2007. Para Alessandra Sampaio Chacham.
MAYORGA, C. ; MANSUR, M. ; SENA, L. L. ; FRANÇA, T. H. P. M. . Avaliação dos Centros de Passagem
de Belo Horizonte. 2005. Para a Associação Municipal de Assistência Social e Prefietura Municipal de
Belo Horizonte.
SENA, L. L. ; MANSUR, M. ; FRANÇA, T. H. P. M. . Filhos do Coração segunda etapa levantamento
quantitativo dos abrigos da região metropolitana de Belo Horizonte. 2005. Para a Fundação CDL PróCriança.
ARTIGO CIENTÍFICO PUBLICADO
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FRANÇA, Tiago Henrique. A normalidade: uma breve introdução à história social da deficiência.
Revista Brasileira de História & Ciências Sociais (impresso), v.6, n.11, 2014.
FRANÇA, Tiago Henrique. Modelo Social da Deficiência: uma ferramenta sociológica para a
emancipação social. Revista Lutas Sociais (impresso), n.31, 2014.
FRANÇA, Tiago Henrique; RIOS-NETO, Eduardo. A escolarização das pessoas com deficiência no
Brasil: atendimento, atraso e progressão no ensino fundamental segundo o Censo 2000. Revista
Brasileira de Estudos de População (Impresso), v. 29, 2012.

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
Língua
Inglês

Curso
Curso regular
(International House
escola de línguas);
Inglês para fins
acadêmicos I e II,
Técnicas avançadas de
comunicação em
inglês I (cursos livres
da Universidade de
Coimbra)

Vigência
2011 a 2014

Nível
Upper-intermediate,
Com certificado FCE
(Cambridge)

OUTRAS INFORMAÇÕES
A maior parte da minha experiência recente se deu na academia, principalmente no
desenvolvimento da dissertação de mestrado e na tese de doutorado. Ambas conduzem análises
quantitativas acerca da população com deficiências, utilizando-se dos censos demográficos dos
anos 2000 e 2010. A tese de doutorado intitulada “Deficiência e Pobreza no Brasil: a relevância do
trabalho da pessoa com deficiência” trata de relação entre pobreza familiar e a deficiência dos
indivíduos. Sendo a pobreza quantitativamente tratada com em diversas de suas nuances, com
ênfase no papel da educação para inserção trabalhista. A tese foi defendida e aprovada com
distinção pelo júri.
Meu currículo completo na Plataforma Lattes pode ser acessado no seguinte endereço eletrônico:
http://lattes.cnpq.br/4240557392397774

Observações
1) Este modelo de currículo deve ser utilizado apenas para processos seletivos dos
organismos PNUD e UNESCO.
2) O currículo não deve ser preenchido manualmente.
3) Nenhum campo do formulário deve ser modificado e/ou retirado.
4) O currículo deve ser preenchido em Português.
5) Após o preenchimento, o documento deve ser transformado em PDF e enviado ao
projeto, de acordo com orientação no edital publicado.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Memorando nº 29/2017/UGP/ASS-PNOAC/SECADI/SECADI
Em 09 de fevereiro de 2017.
Ao(À) SECADI/ASSESSORIA/GAB
Assunto: Processo Seletivo referente ao Edital 02/2017 – Projeto UNESCO 914BRZ1148.
Prezada Senhora,
Encaminhamos-lhe anexos, os currículos recebidos no âmbito do Edital 02/2017 – TOR
Monitoramento (01 vaga) – UNESCO 914BRZ1148 “Fortalecimento da Capacidade
Institucional para o tratamento da Diversidade, Inclusão e Sustentabilidade Socioambiental”,
publicado no Jornal de Brasília em 02/02/2017 e veiculado nos sites da UNESCO e do MEC,
totalizando 36 (trinta e seis) currículos no modelo padrão e 05 (cinco) currículos fora do
modelo padrão.
Esclarecimentos adicionais, favor entrar em contato com a Unidade de Gerenciamento de
Projetos – UGP/GAB/SECADI/MEC, por meio do telefone (61) 2022-9117.
Atenciosamente,
Marli Francisco Guirra do Amaral
Coordenadora da UGP
Documento assinado eletronicamente por Marli Francisco Guirra do Amaral,
Servidor(a), em 09/02/2017, às 11:13, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0548766 e o código CRC 25CE1780.

Referência: Processo nº 23000.002627/2017-57

Memorando 29 (0548766)
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Flavia Costa de Almeida
De:
Enviado em:
Para:
Cc:

Assunto:
Anexos:

Marli Francisco Guirra do Amaral
quinta-feira, 9 de fevereiro de 2017 15:33
Adriana Rozinholi Cordeiro Rocha
Adriano Almeida Dani; Renausto Alves Amanajas; Luiz Roberto Rodrigues
Martins; Sueli Teixeira Mello; Leonardo Cesar Andrade; Flavia Costa de
Almeida; Fabrizia de Lima
Processo Seletivo Edital 02//2017 - TOR MONITORAMENTO
Anexo V - Termo de Comparecimento à Entrevista.docx; Anexo VI - Declaração
Unificada - Não servidor e interstício.doc; Anexo VII Modelo Parecer comissão
de seleção sobre processo seletivo.doc; convocação para a entrevista.docx;
DOCUMENTO_ORIENTADOR_-__CONTRATAÇÃO_DE_CONSULTORIAS_-_
ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL - 04.05.2016.doc;
SUGESTÕES PARA ENTREVISTA.docx; TabelaAreasConhecimento_072012.pdf;
(__ SEI _ MEC - 0524072 - Termo de Referência - Organismo Internacional
__).pdf; 914brz1148 - Edital 02.2017 - Completo.pdf; Anexo III - Análise
Curricular - Ed. 02.2017 914BRZ1148.docx; Anexo IIIA -Formulário de
Classificação do Currículo - Ed. 02.2017 914BRZ1148.docx; Anexo IV - AVAL. 1
- Formulário – Resultados das Entrevistas - Ed. 02.2017 914BRZ1148.docx;
Anexo IV - AVAL. 2 - Formulário – Resultados das Entrevistas - Ed. 02.2017
914BRZ1148.docx; Anexo IV - AVAL. 3 - Formulário – Resultados das
Entrevistas - Ed. 02.2017 914BRZ1148.docx; Anexo IV-A - Formulário de
Justificativa das Notas.docx

Prezada Adriana,,
Informamos-lhe que foi publicado no Jornal de Brasília de 02 de fevereiro 2017 e veiculado
nos sites da UNESCO e do MEC, o Edital de Seleção nº02/2017 –
TOR MONITORAMENTO - 01 VAGA - Projeto 914BRZ1148: “Fortalecimento da
Capacidade Institucional Para o Tratamento da Diversidade, Inclusão e Sustentabilidade
Socioambiental”.
Conforme Processo nº23000.002627/2017-57 , registrado no SEI hoje, 09/02/2017 e, objetivando a
finalização deste Processo Seletivo Simplificado, encaminhamos-lhe a documentação referente ao Processo
e formulários a serem preenchidos e encaminhados via SEI à Unidade de Gerenciamento de Projetos,
para que seja providenciado o Contrato.
Na oportunidade, solicitamos-lhe providências quanto à seleção e

encaminhamento do resultado do

Processo Seletivo para a Unidade de Gerenciamento de Projetos – UGP.
Conforme recomendação da CGU, “deve-se especificar como foram atribuídas as pontuações da entrevista a
cada candidato, descrevendo os aspectos qualitativos que levaram à atribuição da nota”.
Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.
Atenciosamente,
Marli Francisco Guirra do Amaral
Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão - SECADI
1

E-mail Encaminha formulários à Diretoria/Comissão. (0550151)
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Ministério da Educação - MEC
Esplanada dos Ministérios, Bloco "L", Ed. Sede, Sala 201
CEP 70047-900
Brasília-DF
Telefone: (61) 2022-9117
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

ANEXO Nº 0593885/2017/GAB/ASSESSORIA/SECADI/SECADI
PROCESSO Nº 23000.002627/2017-57
INTERESSADO: SECADI/GAB

PROJETO:

UNESCO 914BRZ1148 – Fortalecimento da Capacidade Institucional para o
Tratamento da Diversidade, Inclusão e Sustentabilidade Socioambiental

PROCESSO SELETIVO:

Edital 02/2017 (1 vaga) – TOR Monitoramento

Requisitos Exigidos no Edital

N.

NOME DO(A) CANDIDATO(A)

Currículo Padrão
(Sim ou Não)

Experiência
profissional mínima
de 05 (cinco) anos Experiência profissional
em atividades de
mínima de 03 (três) anos
Formação monitoramento e/ou
Recomenda
em construção de
Acadêmica
para Entrevista
avaliação de
indicadores de
(Sim ou Não) políticas, programas
(Sim ou Não)
monitoramento.
e/ou ações sociais,
(Sim ou Não)
governamentais.
(Sim ou Não)

1.Ana Elisa Santiago

Sim

Sim

Não

Não

Não

2.André Luiz Gomes das Neves

Sim

Sim

Não

Não

Não

3.Carla Juliana P. Borges

Sim

Sim

Sim

Não

Não

4.Célia Maria Flores Santos

Sim

Sim

Sim

Não

Não

5.Cleonice Machado de Pellegrini

Sim

Sim

Sim

Não

Não

6.Daniel Jorge Teixeira Cesar

Sim

Sim

Não

Sim

Não

7.Daniela Assunção Campos do Amaral

Sim

Sim

Não

Não

Não

8.Danielle Santos do Nascimento Seddon

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

9.Debora Cristina Jeffrey

Sim

Sim

Não

Não

Não

10.Diana Teixeira Barbosa

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

11.Diego Araujo Reis

Sim

Sim

Não

Não

Não

12.Edilma do Nascimento Jacinto Monteiro

Sim

Sim

Não

Não

Não

13.Felippe Jorge Kopanakis Pacheco

Sim

Sim

Sim

Não

Não

14.Geraldo Magella Ribeiro Júnior

Sim

Sim

Sim

Não

Não

15.João Alberto Chagas Lima

Sim

Sim

Sim

Não

Não

16.Juciane Severo Corrêa

Sim

Sim

Não

Não

Não

17.Jurema Iara Reis Belli

Sim

Sim

Não

Não

Não

18.Lauro Stocco

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim
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19 Lia Paula Rodrigues Gomes Oliveira

Sim

Sim

Não

Não

Não

20.Liliana Claudia Oliveira Vieira

Sim

Sim

Sim

Não

Não

21.Lucas Rodrigues Cunha

Sim

Sim

Não

Não

Não

22.Lucenir de Andrade de Pinheiro

Sim

Sim

Sim

Não

Não

23.Luísa Pontes Molina

Sim

Sim

Não

Não

Não

24.Manuella Paiva de Holanda Cavalcanti

Sim

Sim

Não

Não

Não

25.Marcel Petrocino Esteves

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

26.Marcela Corrêa Tinti

Sim

Sim

Não

Não

Não

27.Marcos Delgado Alcantarino

Sim

Sim

Não

Não

Não

28.Maria da Purificação Teixeira

Sim

Sim

Sim

Não

Não

29.Maria Soraia Nascimento Correa de Faria

Sim

Sim

Não

Não

Não

30.Nancy Rigatto Mello

Sim

Sim

Não

Não

Não

31.Pedro Berutti Marques

Sim

Sim

Não

Não

Não

32.Rosa Maria Gonçalves de Brito

Sim

Sim

Não

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

Não

34.Sheyla Rosana Oliveira Moraes

Sim

Sim

Não

Não

Não

35.Valéria Rodrigues Dias Gomes

Sim

Sim

Não

Não

Não

36.Wesley Pereira de Oliveira

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

33.

Rosângela das Graças Ferreira do Vale
Lameira

FORA DO PADRÃO

Sim

1.Bruno Nascimento Huyer

Não

Sim

---

---

Não

2.José Luiz Niederauer Pantoja

Não

Sim

---

---

Não

3.Marcelo Augusto de Paiva dos Santos

Não

---

---

---

Não

4.Tiago Henrique de Pinho Marques França

Não

---

---

---

Não

5.William dos Santos Melo

Não

---

---

---

Não

Observações:
Aos candidatos que atenderem aos requisitos mínimos do Edital, preencher com "SIM" na coluna correspondente; caso contrário, preencher
"NÃO".
Somente serão classificados para a próxima fase os currículos que obtiveram "SIM" em todas as colunas, podendo ter NÃO somente no
requisito desejável, se for o caso.
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AVALIADOR 1

AVALIADOR 2

AVALIADORA 3

(Luiz Roberto R. Martins)

(Renausto Alves Amanajás)

(Sueli Teixeira de Melo)

Documento assinado eletronicamente por Luiz Roberto Rodrigues Martins,
Servidor(a), em 16/03/2017, às 09:34, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
Documento assinado eletronicamente por Renausto Alves Amanajas, Servidor(a), em
16/03/2017, às 11:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº
1.042/2015 do Ministério da Educação.
Documento assinado eletronicamente por Sueli Teixeira Mello, Servidor(a), em
16/03/2017, às 11:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº
1.042/2015 do Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0593885 e o código CRC 9CBDECF3.

Referência: Processo nº 23000.002627/2017-57
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

ANEXO Nº 0572030/2017/GAB/ASSESSORIA/SECADI/SECADI
PROCESSO Nº 23000.002627/2017-57
INTERESSADO: SECADI/GAB
PROJETO: 914BRZ1148 – “Fortalecimento da Capacidade Institucional para o Tratamento da Diversidade, Inclusão e Sustentabilidade Socioambiental”
PROCESSO SELETIVO: EDITAL 02/2017 – (1 vaga) - TOR Monitoramento

TOTAL
GERAL
MÁXIMO
50

FORMAÇÃO ACADÊMICA EXIGIDA NO EDITAL
MÁXIMO = 15 pontos

EXPERIÊNCIA EXIGIDA NO EDITAL
MÁXIMO = 35

N.

NOME DO(A)
TELEFONE
CANDIDATO(A)

MESTRADODOUTORADO
Curso Superior na na área de na área de
Ciências
Ciências
área de Ciências
Humanas ou Ciências Humanas ou Humanas ou
Ciências
Ciências
Sociais Aplicadas
Sociais
Sociais
= Verificação
Aplicadas = Aplicadas =
10
15

Danielle Santos
1 do Nascimento
Seddon

2

Diana Teixeira
Barbosa

TOTAL

Experiência
Experiência profissional profissional em
Observações
em monitoramento e/ou construção de
avaliação de políticas,
indicadores de
programas e/ou ações monitoramento.
sociais, governamentais..
TOTAL
De 3 a 5 anos =
De 5 a 7 anos = 10; De 7
10; De 5 a 8
a 10 anos = 15;
anos = 12;
Mais de 10 anos = 20

Mais de 8 anos =
15

TOTAL

10

10

15

10

25

35

10

10

15

10

25

35

3 Lauro Stocco

15

15

20

15

35

50

Marcel
4 Petrocino
Esteves

15

15

15

10

25

40

10

15

10

25

35

5

Wesley Pereira
de Oliveira

10

1) Formação Acadêmica: Pontuar
conforme nível de formação do
candidato.

AVALIADOR 1

AVALIADOR 2

AVALIADORA 3

Luiz Roberto R.
Martins

Renausto Alves Amanajás

Sueli Teixeira de Melo

Documento assinado eletronicamente por Luiz Roberto Rodrigues Martins,
Servidor(a), em 24/02/2017, às 16:55, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
Documento assinado eletronicamente por Renausto Alves Amanajas, Servidor(a), em
08/03/2017, às 10:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº
1.042/2015 do Ministério da Educação.
Documento assinado eletronicamente por Sueli Teixeira Mello, Servidor(a), em
08/03/2017, às 11:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº
1.042/2015 do Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0572030 e o código CRC 6C1D364E.

Referência: Processo nº 23000.002627/2017-57

SEI nº 0572030
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Leonardo Cesar Andrade
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Danielle Nascimento <>
terça-feira, 21 de fevereiro de 2017 16:14
Luiz Roberto Rodrigues Martins
[CUIDADO: Esta mensagem contêm uma URL com redirecionamento] Re:
Retificação de data e horário da Convocação para entrevista

Olá Luiz, boa tarde
Grata pelo retorno! Confirmo a entrevista para o dia 24/02 às 10h. Meus telefones estão abaixo:

(solicitar transferência para o ramal da Danielle Nascimento)
Att,

Em 21 de fevereiro de 2017 11:33, Luiz Roberto Rodrigues Martins <luiz.martins@mec.gov.br> escreveu:

Prezado (a) candidato(a) Danielle Santos do Nascimento Seddon,

No âmbito do Edital 02/2017, Projeto UNESCO 914BRZ1148, publicado no Jornal de Brasília em
02.02.2017, com prazo para envio de curriculum no período de 02/02/2017 ao dia 08/02/2017, veiculado nos
sites da UNESCO e do Ministério da Educação, convocamos Vossa Senhoria para participar de entrevista
classificatória, por meio de telefone, na data e horário abaixo especificados, para seleção de consultoria
técnica especializada, conforme Termo de Referência que subsidia a contratação.

1

Data: 24/02/2017

Horário: 10:00 às 10:15

Solicitamos a confirmação de participação na entrevista, com a indicação de telefone de contato,
impreterivelmente, até às 17h do dia 23/02/2017, sob pena de desclassificação.

Ressaltamos que, em data anterior à divulgação do resultado do Processo Seletivo e, consequente
contratação, será solicitada ao(à) candidato(a) que obtiver a maior pontuação no somatório das notas (análise

de currículo e entrevista classificatória), a apresentação de cópia e original da documentação comprobatória
relativa à formação acadêmica e à experiência profissional solicitadas no referido Edital.

Considerando o cronograma estabelecido e, ainda, o prazo exíguo para a realização do Processo, informamos
que não há possibilidade de remarcação da entrevista classificatória.

Atenciosamente,

Comissão de Seleção do Edital 02/2017 – Projeto 914BRZ1148 Unesco
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão
Ministério da Educação

Luiz Roberto Rodrigues Martins
Gabinete Secadi – Ramal 9131

2

Leonardo Cesar Andrade
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Diana Barbosa <> terça-feira, 21 de fevereiro
de 2017 11:41 Luiz Roberto Rodrigues
Martins
Re: Convoação para entrevista

Prezado Luiz Roberto
Confirmo minha participação.
Telefone de contato:
Att.
Diana Barbosa
Em 21 de fevereiro de 2017 11:37, Luiz Roberto Rodrigues Martins <luiz.martins@mec.gov.br> escreveu:

Prezado (a) candidato(a) Diana Teixeira Barbosa ,

No âmbito do Edital 02/2017, Projeto UNESCO 914BRZ1148, publicado no Jornal de Brasília em
02.02.2017, com prazo para envio de curriculum no período de 02/02/2017 ao dia 08/02/2017, veiculado nos
sites da UNESCO e do Ministério da Educação, convocamos Vossa Senhoria para participar de entrevista
classificatória, por meio de telefone, na data e horário abaixo especificados, para seleção de consultoria
técnica especializada, conforme Termo de Referência que subsidia a contratação.

Data: 24/02/2017

Horário: 10:20 às 10:35

Solicitamos a confirmação de participação na entrevista, com a indicação de telefone de contato,
impreterivelmente, até às 17h do dia 23/02/2017, sob pena de desclassificação.
1

Ressaltamos que, em data anterior à divulgação do resultado do Processo Seletivo e, consequente
contratação, será solicitada ao(à) candidato(a) que obtiver a maior pontuação no somatório das notas (análise

de currículo e entrevista classificatória), a apresentação de cópia e original da documentação comprobatória
relativa à formação acadêmica e à experiência profissional solicitadas no referido Edital.

Considerando o cronograma estabelecido e, ainda, o prazo exíguo para a realização do Processo, informamos
que não há possibilidade de remarcação da entrevista classificatória.

Atenciosamente,

Comissão de Seleção do Edital 02/2017 – Projeto 914BRZ1148 Unesco
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão
Ministério da Educação

Luiz Roberto Rodrigues Martins
Gabinete Secadi – Ramal 9131

2

Leonardo Cesar Andrade
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Lauro Stocco II <> terça-feira, 21 de
fevereiro de 2017 11:54 Luiz Roberto
Rodrigues Martins
Re: Convocação para Entrevista

Prezado, Luiz.
Confirmo minha participação na entrevista no dia e horário
indicados.
Meu telefone é o
Atenciosamente,
Lauro.
Em 21 de fevereiro de 2017 11:42, Luiz Roberto Rodrigues Martins <luiz.martins@mec.gov.br> escreveu:
Prezado (a) candidato(a) Lauro Stocco,

No âmbito do Edital 02/2017, Projeto UNESCO 914BRZ1148, publicado no Jornal de Brasília em
02.02.2017, com prazo para envio de curriculum no período de 02/02/2017 ao dia 08/02/2017, veiculado nos
sites da UNESCO e do Ministério da Educação, convocamos Vossa Senhoria para participar de entrevista
classificatória, por meio de telefone, na data e horário abaixo especificados, para seleção de consultoria
técnica especializada, conforme Termo de Referência que subsidia a contratação.

Data: 24/02/2017

Horário: 10:35 às 10:50

1

Solicitamos a confirmação de participação na entrevista, com a indicação de telefone de contato,
impreterivelmente, até às 17h do dia 23/02/2017, sob pena de desclassificação.

Ressaltamos que, em data anterior à divulgação do resultado do Processo Seletivo e, consequente

contratação, será solicitada ao(à) candidato(a) que obtiver a maior pontuação no somatório das notas (análise
de currículo e entrevista classificatória), a apresentação de cópia e original da documentação comprobatória

relativa à formação acadêmica e à experiência profissional solicitadas no referido Edital.

Considerando o cronograma estabelecido e, ainda, o prazo exíguo para a realização do Processo, informamos

que não há possibilidade de remarcação da entrevista classificatória.

Atenciosamente,

Comissão de Seleção do Edital 02/2017 – Projeto 914BRZ1148 Unesco
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão
Ministério da Educação

Luiz Roberto Rodrigues Martins
Gabinete Secadi – Ramal 9131

2

Leonardo Cesar Andrade
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Marcel Petrocino Esteves <> quarta-feira, 22 de
fevereiro de 2017 08:00
Luiz Roberto Rodrigues Martins
Re: Convocação para Entrevista

Prezado Luiz Roberto Rodrigues Martins,
CONFIRMO minha participação na entrevista. Segue o número de meu telefone:
Atenciosamente,
Marcel Petrocino Esteves
Em 21 de fevereiro de 2017 11:45, Luiz Roberto Rodrigues Martins <luiz.martins@mec.gov.br> escreveu:
Prezado (a) candidato(a) Marcel Petrocino Esteves,

No âmbito do Edital 02/2017, Projeto UNESCO 914BRZ1148, publicado no Jornal de Brasília em
02.02.2017, com prazo para envio de curriculum no período de 02/02/2017 ao dia 08/02/2017, veiculado nos
sites da UNESCO e do Ministério da Educação, convocamos Vossa Senhoria para participar de entrevista
classificatória, por meio de telefone, na data e horário abaixo especificados, para seleção de consultoria
técnica especializada, conforme Termo de Referência que subsidia a contratação.

Data: 24/02/2017

Horário: 11:00 às 11:15

Solicitamos a confirmação de participação na entrevista, com a indicação de telefone de contato,
impreterivelmente, até às 17h do dia 23/02/2017, sob pena de desclassificação.

1

Ressaltamos que, em data anterior à divulgação do resultado do Processo Seletivo e, consequente

contratação, será solicitada ao(à) candidato(a) que obtiver a maior pontuação no somatório das notas (análise
de currículo e entrevista classificatória), a apresentação de cópia e original da documentação comprobatória

relativa à formação acadêmica e à experiência profissional solicitadas no referido Edital.

Considerando o cronograma estabelecido e, ainda, o prazo exíguo para a realização do Processo, informamos
que não há possibilidade de remarcação da entrevista classificatória.

Atenciosamente,

Comissão de Seleção do Edital 02/2017 – Projeto 914BRZ1148 Unesco
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão
Ministério da Educação

Luiz Roberto Rodrigues Martins
Gabinete Secadi – Ramal 9131

2

Leonardo Cesar Andrade
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Wesley Oliveira <> terça-feira, 21 de fevereiro de
2017 19:47
Luiz Roberto Rodrigues Martins
Re: Convocação para entrevista

Prezado Luiz Roberto,
Confirmo minha participação na entrevista que trata da Seleção do Edital 02/2017 – Projeto Unesco 914BRZ1148.
Segue o número de telefone para contato:
Atenciosamente,

Wesley Oliveira
Em Terça-feira, 21 de Fevereiro de 2017 11:49, Luiz Roberto Rodrigues Martins <luiz.martins@mec.gov.br>
escreveu:

Prezado (a) candidato(a) Wesley Pereira de Oliveira,

No âmbito do Edital 02/2017, Projeto UNESCO 914BRZ1148, publicado no Jornal de Brasília em
02.02.2017, com prazo para envio de curriculum no período de 02/02/2017 ao dia

08/02/2017, veiculado nos sites da UNESCO e do Ministério da Educação, convocamos Vossa
Senhoria para participar de entrevista classificatória, por meio de telefone, na data e horário abaixo
especificados, para seleção de consultoria técnica especializada, conforme Termo de Referência

que subsidia a contratação.

Data: 24/02/2017

Horário: 11:15 às 11:30

Solicitamos a confirmação de participação na entrevista, com a indicação de telefone de contato,
impreterivelmente, até às 17h do dia 23/02/2017, sob pena de desclassificação.

Ressaltamos que, em data anterior à divulgação do resultado do Processo Seletivo e, consequente
contratação, será solicitada ao(à) candidato(a) que obtiver a maior pontuação no somatório das

notas (análise de currículo e entrevista classificatória), a apresentação de cópia e original da

1

documentação comprobatória relativa à formação acadêmica e à experiência profissional

solicitadas no referido Edital.

Considerando o cronograma estabelecido e, ainda, o prazo exíguo para a realização do Processo,

informamos que não há possibilidade de remarcação da entrevista classificatória.

Atenciosamente,

Comissão de Seleção do Edital 02/2017 – Projeto 914BRZ1148 Unesco
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão
Ministério da Educação
Luiz Roberto Rodrigues Martins
Gabinete Secadi – Ramal 9131

2

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

ANEXO Nº 0590977/2017/GAB/ASSESSORIA/SECADI/SECADI
PROCESSO Nº 23000.002627/2017-57
INTERESSADO: SECADI/GAB

Formulário – Resultados das Entrevistas
PROJETO: UNESCO 914BRZ1148 – Fortalecimento da Capacidade Institucional para o
Tratamento da Diversidade, Inclusão e Sustentabilidade Socioambiental
PROCESSO SELETIVO: Edital 02/2017 (1 vaga) – TOR Monitoramento

ENTREVISTA - MÁXIMO
= 50
ADEQUAÇÃO AO
TOTAL DA
RESULTADO
PONTUAÇÃO
PERFIL - Critérios
PONTUAÇÃO
N. NOME DO(A) CANDIDATO(A) ANÁLISE CV
TOTAL
definidos pela
DA
= 0 a 50
MÁXIMO
= 100
Comissão de Seleção ENTREVISTA

Q1 Q2 Q3

Danielle Santos do Nascimento
Seddon

Q4

TT

35

5

15 15

5

40

40

75

2 Diana Teixeira Barbosa

35

5

15 10

5

35

35

70

3 Lauro Stocco

50

5

15 15

13

48

48

98

4 Marcel Petrocino Esteves

40

04 12 10

07

33

33

73

5 Wesley Pereira de Oliveira

35

04 09 08

04

25

25

60

1
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Nome e Assinatura do Avaliador - 1
Luiz Roberto Rodrigues Martins
CRITÉRIOS
Q 1 - Até 05 (pontos) - Conhecimento de teorias e métodos
de análise das desigualdades educacionais .
Q 2 - Até 15 (pontos) - Conhecimento de abordagem de
resultados na estruturação de processos de monitoramento.
Q 3 - Até 15 (pontos) - Experiência na construção de
modelos lógicos de programas.
Q 4 - Até 15 (pontos) - Experiência em condução de
oficinas, com mediação de equipes.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Roberto Rodrigues Martins,
Servidor(a), em 14/03/2017, às 11:43, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0590977 e o código CRC 1843CEAE.

Referência: Processo nº 23000.002627/2017-57
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

ANEXO Nº 0572145/2017/GAB/ASSESSORIA/SECADI/SECADI
PROCESSO Nº 23000.002627/2017-57
INTERESSADO: SECADI/GAB

Formulário – Resultados das Entrevistas
PROJETO: UNESCO 914BRZ1148 – Fortalecimento da Capacidade Institucional para o
Tratamento da Diversidade, Inclusão e Sustentabilidade Socioambiental
PROCESSO SELETIVO: Edital 02/2017 (1 vaga) – TOR Monitoramento

ENTREVISTA - MÁXIMO
= 50

N.

ADEQUAÇÃO AO
TOTAL DA
RESULTADO PERFIL - Critérios
PONTUAÇÃO
PONTUAÇÃO
NOME DO(A) CANDIDATO(A) ANÁLISE CV
TOTAL
definidos pela
DA
= 0 a 50
Comissão de Seleção ENTREVISTA MÁXIMO = 100

Q1 Q2 Q3

Danielle Santos do Nascimento
Seddon

Q4

TT

35

05 15 13

13

46

46

81

2Diana Teixeira Barbosa

35

05 15 13

13

46

46

81

3Lauro Stocco

50

05 15 15

15

50

50

100

4Marcel Petrocinio Esteves

40

05 13 15

10

43

43

83

5Wesley Pereira de Oliveira

35

03 09 09

03

24

24

59

1
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6
7
8
9
10
11
12
13

Nome e Assinatura do Avaliador - 2
Renausto Alves Amanajás
CRITÉRIOS
Q 1 - Até 05 (pontos) - Conhecimento de teorias e métodos
de análise das desigualdades educacionais .
Q 2 - Até 15 (pontos) - Conhecimento de abordagem de
resultados na estruturação de processos de monitoramento.
Q 3 - Até 15 (pontos) - Experiência na construção de
modelos lógicos de programas.
Q 4 - Até 15 (pontos) - Experiência em condução de
oficinas, com mediação de equipes.

1.
Documento assinado eletronicamente por Renausto Alves Amanajas, Servidor(a), em
08/03/2017, às 10:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº
1.042/2015 do Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
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0572145 e o código CRC F02D73A7.

Referência: Processo nº 23000.002627/2017-57
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

ANEXO Nº 0590998/2017/GAB/ASSESSORIA/SECADI/SECADI
PROCESSO Nº 23000.002627/2017-57
INTERESSADO: SECADI/GAB

Formulário – Resultados das Entrevistas
PROJETO: UNESCO 914BRZ1148 – Fortalecimento da Capacidade Institucional para o
Tratamento da Diversidade, Inclusão e Sustentabilidade Socioambiental
PROCESSO SELETIVO: Edital 02/2017 (1 vaga) – TOR Monitoramento

ENTREVISTA - MÁXIMO
= 50
ADEQUAÇÃO AO
TOTAL DA
RESULTADO
PONTUAÇÃO
PERFIL - Critérios
PONTUAÇÃO
N. NOME DO(A) CANDIDATO(A) ANÁLISE CV
TOTAL
definidos pela
DA
= 0 a 50
MÁXIMO
= 100
Comissão de Seleção ENTREVISTA

Q1 Q2 Q3

Danielle Santos do Nascimento
Seddon

Q4

TT

35

5

15 15

5

40

75

2 Diana Teixeira Barbosa

35

2

13 15

12

42

77

3 Lauro Stocco

50

5

15 15

15

50

100

4 Marcel Petrocino Esteves

40

1

10 15

10

36

76

5 Wesley Pereira de Oliveira

35

3

15 10

10

38

73

1
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6
7
8
9
10
11
12
13

Nome e Assinatura do Avaliadora - 3
Sueli Teixeira de Melo
CRITÉRIOS
Q 1 - Até 05 (pontos) - Conhecimento de teorias e métodos
de análise das desigualdades educacionais .
Q 2 - Até 15 (pontos) - Conhecimento de abordagem de
resultados na estruturação de processos de monitoramento.
Q 3 - Até 15 (pontos) - Experiência na construção de
modelos lógicos de programas.
Q 4 - Até 15 (pontos) - Experiência em condução de
oficinas, com mediação de equipes.

Documento assinado eletronicamente por Sueli Teixeira Mello, Servidor(a), em
14/03/2017, às 11:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº
1.042/2015 do Ministério da Educação.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0590998 e o código CRC D5532F58.

Referência: Processo nº 23000.002627/2017-57
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

ANEXO Nº 0572185/2017/GAB/ASSESSORIA/SECADI/SECADI
PROCESSO Nº 23000.002627/2017-57
INTERESSADO: SECADI/GAB
Anexo IV-A - Formulário de Justificativa das Notas
Formulário de Justificativa das Notas Atribuídas na Entrevista
Processo Seletivo nº - Projeto 914BRZ

Avaliador 1: Luiz Roberto Rodrigues Martins

1. Candidato: Danielle Santos do Nascimento Seddon
Adequação ao Perfil : A candidata apresentou bastante segurança quanto aos conhecimentos
e experiência em temas relacionados à desigualdades educacionais. Demostrou conhecer
como formular indicadores e familiaridade com modelos lógicos de programas.
2. Candidato: Diana Teixeira Barbosa
Adequação ao Perfil: A candidata apresentou conhecimentos básicos de construção de
indicadores e experiência de trabalho com Bolsa Família. Trabalhou especificamente com o
Cadastro Único e com indicadores do sistema de saúde.
3. Candidato: Lauro Stocco
Adequação ao Perfil: Possui larga experiência profissional na elaboração de indicadores em
grande conhecimento teórico e prático sobre o campo educacional. Domínio completo da
construção de modelos lógicos e grande segurança na condução de oficinas e mediação de
equipes. Apresentou abordagem diferenciada para o monitoramento de políticas públicas de
forma a atender plenamente às exigências do edital.
4. Candidato: Marcel Petrocino Esteves
Adequação ao Perfil: Expressou experiência na área de pobreza rural e na área nutricional e
conhecimentos sobre modelos lógicos de programas voltados para resultados. Não possui
grande experiência em gestão de equipes.
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5. Candidato: Wesley Pereira de Oliveira
Adequação ao Perfil : Apesar de larga experiência em sistemas de monitoramento não possui
grande vivência com as políticas educacionais se restringindo ao campo das políticas
econômicas e desenvolvimento em geral.

Nome e Assinatura do Avaliador

Documento assinado eletronicamente por Luiz Roberto Rodrigues Martins,
Servidor(a), em 24/02/2017, às 16:53, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0572185 e o código CRC 0DF3E3D9.

Referência: Processo nº 23000.002627/2017-57
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

ANEXO Nº 0572193/2017/GAB/ASSESSORIA/SECADI/SECADI
PROCESSO Nº 23000.002627/2017-57
INTERESSADO: SECADI/GAB
1.
Anexo IV-A - Formulário de Justificativa das Notas

Formulário de Justificativa das Notas Atribuídas na Entrevista
Processo Seletivo nº - Projeto 914BRZ

Avaliador 2:Renausto Alves Amanajás

Candidato: Danielle Santos do Nascimento Seddon

Adequação ao Perfil: Possui perfil adequado as exigências do Edital, respostas seguras sobre
o teor das perguntas.

Candidato: Diana Teixeira Barbosa
Adequação ao Perfil: Possui perfil adequado as exigências do Edital, respostas seguras sobre
o teor das perguntas.

Candidato: Adequação ao Perfil
Candidato: Lauro Stocco
Adequação ao Perfil: Possui perfil adequado as exigências do Edital, respostas seguras sobre
o teor das perguntas. Tendo um diferencial em relação as experiências educacionais que o
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distingue dos demais.

Candidato: Marcel Petrocinio Esteves
Adequação ao Perfil: Possui perfil adequado as exigências do Edital, apresentando
pensamento crítico sobre a metodologia utilizada.

Candidato: Wesley Pereira de Oliveira
Adequação ao Perfil:
Candidato: Experiência restrita na área educacional.

Renausto Alves Amanajás

Nome e Assinatura do Avaliador
Documento assinado eletronicamente por Renausto Alves Amanajas, Servidor(a), em
08/03/2017, às 10:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº
1.042/2015 do Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0572193 e o código CRC A964FD1B.

Referência: Processo nº 23000.002627/2017-57
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

ANEXO Nº 0579596/2017/UGP/ASS-PNOAC/SECADI/SECADI
PROCESSO Nº 23000.002627/2017-57
INTERESSADO: SECADI/GAB
Anexo IV-A - Formulário de Justificativa das Notas
Formulário de Justificativa das Notas Atribuídas na Entrevista
Processo Seletivo nº 2/2017 - Projeto 914BRZ1148

Avaliadora 03: Sueli Teixeira Mello
1 - Candidata: Danielle Santos do Nascimento Seddon
Adequação ao Perfil – A candidata expressou aspectos relevantes em relação ao foco da
consultoria e aos resultados esperados, tendo em vista a importância estratégica da avaliação
e do monitoramento para o aperfeiçoamento dos programas da SECADI. À primeira pergunta
sobre a experiência na área da educação e sobre a análise de dados estatísticos voltados à
temática das desigualdades educacionais, a candidata demonstrou segurança e comprovou
sua experiência na elaboração de indicadores. Avaliou positivamente a metodologia de
construção de modelos lógicos, bem como expressou sua capacidade na condução de
oficinas e na mediação de equipes técnicas.

2 - Candidata: Diana Teixeira Barbosa
Adequação ao Perfil - A candidata expressou aspectos relevantes em relação ao foco da
consultoria e aos resultados esperados, tendo em vista a importância estratégica da avaliação
e do monitoramento para o aperfeiçoamento dos programas da SECADI. À pergunta sobre a
experiência na área da educação e sobre a análise de dados estatísticos voltados à temática
das desigualdades educacionais, a candidata demonstrou experiência na elaboração de
indicadores, tendo em vista seu trabalho com o “Cadastro Único”, bem como na então SECAD
do MEC e, ainda, na UNESCO, entre outras instituições.

3 - Candidato: Lauro Stocco
Adequação ao Perfil – O candidato demonstrou possuir extensa experiência do trabalho com
Anexo SECADI/ASS-PNOAC/UGP 0579596
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a temática na área educacional, tendo atuado com políticas públicas de ações afirmativas na
UNESCO, no Programa Saúde e Prevenção nas Escolas e no monitoramento do Programa
Brasil Alfabetizado (PBA), no MEC e no Programa Bolsa Família, no MDS. Vem tratando
dados estatísticos sobre o tema das desigualdades educacionais, estruturando processos de
monitoramento focados em resultados. É necessário que os indicadores sejam parte da
realidade e quanto mais bem feitos, mais eficaz é o monitoramento. Para o candidato, modelo
lógico nada mais é do que uma representação gráfica. O diagrama da situação não funciona
muito bem. Atuou como mediador de oficinas para a construção de modelos lógicos junto às
equipes técnicas.

4 - Candidato: Marcel Petrocino Esteves
Adequação ao Perfil – É geógrafo e sua experiência profissional tem o foco na agricultura
familiar, no âmbito da pobreza rural e da segurança alimentar e nutricional. Trabalhou junto
aos gestores públicos das secretarias de educação e demonstrou ter conhecimentos na
construção de modelos lógicos. Porém, não vivenciou a gestão de equipes em oficinas e
workshops.

5 - Candidato: Wesley Pereira de Oliveira
Adequação ao Perfil – Desde 2010, a educação sempre foi seu foco, embora tenha trabalhado
com indicadores na área da saúde. Experiência na SUDAM e elaboração de documento para
subsidiar os técnicos do IPEA, do Ministério da Cultura, o Sistema Único da área da
Assistência Social no monitoramento e na avaliação de políticas. Na área da educação,
montou equipes e coordenou a apresentação de trabalhos nos campos da educação especial
e dos Direitos Humanos.

Avaliadora 03:

Sueli Teixeira Mello
Nome e Assinatura do Avaliador
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Documento assinado eletronicamente por Sueli Teixeira Mello, Servidor(a), em
08/03/2017, às 11:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº
1.042/2015 do Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0579596 e o código CRC C5494D9A.

Referência: Processo nº 23000.002627/2017-57
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

ANEXO Nº 0572199/2017/GAB/ASSESSORIA/SECADI/SECADI
PROCESSO Nº 23000.002627/2017-57
INTERESSADO: SECADI/GAB
Termo de Comparecimento à Entrevista

PROJETO: UNESCO 914 BRZ1148
PROCESSO SELETIVO:
EDITAL 02/2017

AGENDA
NOME DO CANDIDATO

TELEFONE

ASSINATURA
DIA

HORA

Danielle Santos do
Nascimento Seddon

24/02/2017

10:00 as
10:15

Entrevista realizada por
telefone

Diana Teixeira Barbosa

24/02/2017

10:20 as
10:35

Entrevista realizada por
telefone

24/02/2017

10:35 as
10:50

Entrevista realizada por
telefone

Marcel Petrocino Esteves

24/02/2017

11:00 AS Entrevista realizada por
11:15
telefone

Wesley Pereira de Oliveira

24/02/2017

11:15 as
11:30

Lauro Stocco

(

Anexo SECADI/ASSESSORIA/GAB 0572199
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telefone
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AVALIADOR 1

AVALIADOR 2

AVALIADOR 3

(LUIZ ROBERTO R. MARTINS

(RENAUSTRO ALVES
AMANAJÁS)

(SUELI TEIXEIRA DE
MELO)

Documento assinado eletronicamente por Luiz Roberto Rodrigues Martins,
Servidor(a), em 24/02/2017, às 16:54, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
Documento assinado eletronicamente por Renausto Alves Amanajas, Servidor(a), em
08/03/2017, às 10:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº
1.042/2015 do Ministério da Educação.
Documento assinado eletronicamente por Sueli Teixeira Mello, Servidor(a), em
08/03/2017, às 11:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº
1.042/2015 do Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0572199 e o código CRC 3C3F1464.

Referência: Processo nº 23000.002627/2017-57
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

ANEXO Nº 0581022/2017/UGP/ASS-PNOAC/SECADI/SECADI
PROCESSO Nº 23000.002627/2017-57
INTERESSADO: SECADI/GAB
ANEXO VII

RELATÓRIO FINAL DO PROCESSO SELETIVO
PARECER DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
Processo Seletivo nº 02/2017 - Projeto 914BRZ1148

1. CONTEXTUALIZAÇÃO
O Processo Seletivo a que se refere o Edital 02/2017, foi realizado pela Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão – SECADI, no âmbito do Projeto
914BRZ1148: “Fortalecimento da Capacidade Institucional para o Tratamento da Diversidade
Inclusão e Sustentabilidade Socioambiental”, com a participação da Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO.
O objetivo da consultoria foi assim estabelecido: Consultoria técnica especializada para
desenvolvimento de estudos subsidiários à estruturação do processo de monitoramento de
resultados de ações da Educação Especial, nos eixos de Acessibilidade e Atendimento
Educacional Especializado, e do Programa Brasil Alfabetizado.
O Ministério da Educação – MEC, por meio da Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação – SECADI, desenvolve, em
parceria com os sistemas de ensino, políticas públicas voltadas à promoção da equidade e à
valorização das diferenças e da diversidade, buscando garantir o amplo direito à Educação,
por meio do enfrentamento das desigualdades educacionais e do fortalecimento de
estratégias que eliminem as diversas formas de discriminação e exclusão no ambiente
escolar.
A partir do entendimento de que a melhoria da qualidade educacional passa pela
consolidação das políticas públicas educacionais voltadas à equidade e à inclusão, a
SECADI/MEC, visando ao pleno exercício de suas competências, busca o constante
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fortalecimento de sua capacidade institucional mediante o
implementação dos programas e ações sob sua responsabilidade.

aperfeiçoamento

da

Nesse sentido, reconhece-se a importância estratégica da avaliação e monitoramento para o
aperfeiçoamento dos programas, e entende-se como necessária a implantação de processos
de monitoramento focados em resultados, a partir dos quais se torna possível ao gestor
identificar, ou mesmo antecipar, possíveis falhas ou problemas na implementação dos
programas, viabilizando a intervenção tempestiva no caminho da transformação social
pretendida. Ou seja, trata-se da necessidade de instituir processos de monitoramento capazes
de subsidiar os gestores com informações tempestivas para a tomada de decisão, a partir de
um conjunto de indicadores definidos sobre os pontos estratégicos dos programas para a
obtenção de resultados.
É a essa necessidade de implantação de processos de monitoramento focados em resultados
que se refere a presente proposta de contratação de consultoria especializada, cujo caráter
inovador do trabalho abarca não só a construção de indicadores que contribuam efetivamente
para o acompanhamento e aperfeiçoamento de ações sob gestão da SECADI/MEC, como,
também, ensejará uma estruturação do monitoramento de resultados a partir de um intenso
trabalho junto às equipes técnicas responsáveis pela gestão das ações e programas
selecionados, resultando em transferência de conhecimento e compartilhamento de
orientações para implementação dos novos indicadores e formas de coleta de dados
propostos.
2. PERFIL:
O perfil exigido foi estabelecido no Edital 02/2017, publicado no Jornal de Brasília em
02/02/2017 e veiculado nos sites da Unesco e do Mec, da seguinte forma:
2.1. Formação Acadêmica:
- Curso Superior na área de Ciências Humanas ou Ciências Sociais Aplicadas.
- Título de Mestre stricto sensu em curso compreendido nas áreas de Ciências Humanas ou
Ciências Sociais Aplicadas, conforme a classificação da CAPES – Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.
2.2. Exigências específicas:
- Experiência profissional mínima de 05 (cinco) anos em atividades de monitoramento e/ou
avaliação de políticas, programas e/ou ações sociais, governamentais;
- Experiência profissional mínima de 03 (três) anos em construção de indicadores de
monitoramento.
3. DADOS DA REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO:
1) Os procedimentos que balizaram as ações desta comissão estão amparados pelo Decreto
5.151/2004, pela Portaria MRE 08/2017 e Acórdão 1339/2009.
2) O Processo de Seleção foi realizado em 2 (duas) etapas: análise de currículos e entrevista
3) Na realização do Processo de Seleção foram recebidos 36 (trinta e seis) currículos no
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modelo padrão e 5 (cinco) fora do padrão, conforme documentação constante do Anexo IV
deste processo.
4) Dos 36 (trinta e seis) currículos encaminhados no modelo padrão, 31 (trinta e um) foram
desclassificados por não atenderem aos requisitos solicitados no Edital e 5 (cinco) foram
convocados para a realização das entrevistas classificatórias.

4. DA SELEÇÃO
Finalizada a etapa de análise curricular e entrevista, os (as) candidatos (as) receberam a
pontuação final, conforme desempenho verificado durante a fase de entrevistas, que estão
devidamente gravadas e anexadas ao Processo de Seleção.

Resultado da Avaliação (Anexo IV)
Candidato
Avaliador 1

Avaliador Avaliador
2
3

Média

Lauro Stocco

98

100

100

99,33

1º

Marcel Petrocino
Esteves

73

83

76

77,33

2º

Daielle Santos do
Nascimento Seddon

75

81

75

77

3º

Diana Teixeira
Barbosa

70

81

77

76

4º

Wesley Pereira de
Oliveira

60

59

73

64

5º

5. DA CLASSIFICAÇÃO
Na impossibilidade de o candidato classificado em 1º lugar assumir o contrato, a Unidade
demandante da consultoria deverá solicitar à UGP que convoque, primeiramente, o 2º
classificado e, no impedimento deste, o 3º classificado. A partir do 3º classificado, no caso de
também não assumir o contrato, deverá ser elaborado novo Edital.
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No âmbito deste Edital, e conforme resultado registrado na tabela acima, o candidato Lauro
Stocco está selecionada(o) para ocupar a vaga existente.
Declaramos q u e recebemos, conferimos e atestamos a conformidade da documentação
comprobatória de experiência profissional do candidato selecionado e convocado para
preenchimento da vaga – divulgada no edital 02/2017, Projeto 914BRZ1148. .

AVALIADOR 1
Luiz Roberto R. Martins

AVALIADOR 2

AVALIADORA 3

Renausto A. Amanajás

Sueli Teixeira de Melo

Aprovação
1. Aprovo a recomendação da Comissão de Avaliação.
2. Encaminha-se à UGP para as providências subsequentes visando à
formalização da contratação.

Adriana Rozinholi Cordeiro Rocha
Assessora do Gabinete/SECADI

Adriano Almeida Dani
Chefe de Gabinete da SECADI
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Documento assinado eletronicamente por Renausto Alves Amanajas, Servidor(a), em
08/03/2017, às 10:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº
1.042/2015 do Ministério da Educação.
Documento assinado eletronicamente por Sueli Teixeira Mello, Servidor(a), em
08/03/2017, às 11:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº
1.042/2015 do Ministério da Educação.
Documento assinado eletronicamente por Adriana Rozinholi Cordeiro Rocha,
Servidor(a), em 08/03/2017, às 18:39, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
Documento assinado eletronicamente por Adriano Almeida Dani, Chefe de Gabinete,
em 08/03/2017, às 18:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da
Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
Documento assinado eletronicamente por Luiz Roberto Rodrigues Martins,
Servidor(a), em 09/03/2017, às 14:11, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0581022 e o código CRC DCA20A29.

Referência: Processo nº 23000.002627/2017-57
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

DESPACHO
Processo nº 23000.002627/2017-57

Encaminhamos à Unidade de Gerencimento de Projetos desta Secretaria (UGP/SECADI) o
resultado do Processo Seletivo referente ao Edital 02/2017 - Projeto Unesco 914BRZ1148 para
as providências necessárias.
Adriano Almeida Dani
Chefe de Gabinete
Documento assinado eletronicamente por Adriano Almeida Dani, Chefe de Gabinete,
em 08/03/2017, às 18:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da
Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0581621 e o código CRC 14651D00.

Referência: Processo nº 23000.002627/2017-57
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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA

Em:

Brasília, 31/10/2014

De:
Assunto:

Prof. Marcelo Medeiros
Declaração de conhecimentos em estatística e software

Declaro para os devidos fins que Lauro Stocco possui conhecimentos na manipulação do
software estatístico Stata, seja para construção de banco de dados, realização de análises
descritivas ou ainda para a execução da análises multivariadas.
Atenciosamente,

Prof. Marcelo Medeiros

Instituto de Ciências Sociais - Departamento de Sociologia - Universidade de Brasília - Campus Universitário Darcy
Ribeiro - ICC Centro - CEP 70.910-900
Telefones: (61) 3307-2738 - Fax: (61) 3347-3663 - e-mail: sol@unb.br - Brasília-DF
Skype: sociologia-unb
www.unb.br/ics/sol

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

DECLARAÇÃO
Consultor (a): Lauro Stocco

Declaramos, a quem possa interessar, que o(a) Sr.(a) Lauro Stocco, prestou serviços ao(s) Projeto(s):
BRA/04/046

Institutional Strengthning of SAGI/MDS

de 27/08/2012 a 31/12/2012

Participação em reuniões presenciais em Brasília, com a equipe do MDS, para análise e discussão de estratégias e dos produtos a
serem apresentados; Organização, articulação e participação em de encontros com gestores estaduais, trabalhadores e Instituição
de Ensino Superior, entre outros, em conjunto com os estados e DF, visando atender aos requisitos deste TOR; Participação em
eventos relativos ao tema que compõe este TOR; Elaboração de documentos técnicos, conforme objetivo deste TOR.
BRA/04/046

Institutional Strengthning of SAGI/MDS

de 20/09/2011 a 02/02/2012

A organização das atividades será realizada sob a orientação e supervisão da Coordenação-Geral de Monitoramento de Resultados/
Departamento de Monitoramento / SAGI / MDS.
Caberá aos consultores selecionados realizar as seguintes atividades:
1)Analisar documentos e registros administrativos referentes aos programas e ações do MDS;
2)Manipular bases de dados que se fizerem necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos;
3)Organizar e analisar informações referentes à população e público-alvo dos programas, ações e serviços dos MDS;
4)Analisar, sistematizar e discutir os dados, elaborar índices e indicadores;
5)Elaborar relatórios técnicos;
6)Avaliar documentação e mapeamentos prévios existentes, bem como revisar estudos e pesquisas pertinentes ou correlatos aos
assuntos objetos dos produtos;
7)Participar de reuniões técnicas para levantamento de insumos necessários a execução dos produtos;
8)Documentar as ações e resultados
BRA/04/046

Institutional Strengthning of SAGI/MDS

de 03/06/2010 a 27/04/2011

As atividades serão realizadas sob a orientação e supervisão do Departamento de Monitoramento da Secretaria de Avaliação e
Gestão da Informação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - DM/SAGI/MDS.
1)
Tabular bases de dados e indicadores utilizados no âmbito do MDS
2)
Mapear as sistemáticas de monitoramento existentes na SAGI/ SENARC / SESAN e SNAS
3)
Analisar criticamente e caracterizar os monitoramentos existentes no MDS - formas de coleta de dados, indicadores
empregados e uso para subsídio à tomada de decisão e gestão dos programas geridos pelo MDS.
4)
Reunir com demais Secretarias para determinar informações necessárias para aperfeiçoamento de seus programas
passíveis de serem obtidas mediante monitoramento.
5)
Formular indicadores que contribuam efetivamente para o acompanhamento e aperfeiçoamento das ações sob gestão
do MDS
6)
Construir indicadores referentes a processos, produtos imediatos e resultados
7)
Elaborar indicadores que sejam capazes de aferir o resultado conjunto ensejado pelos produtos imediatos
decorrentes da concorrência de mais de um programa gerido pelo MDS sobre uma mesma população / local.
8)
Elaborar caderno de orientações para implementação dos novos indicadores e formas de coleta de dados propostos
9)
Aplicar e testar preliminarmente os indicadores propostos a partir das bases de dados existentes.
BRA/01/024

Cooperatpo TTcnica ao Programa Bolsa Escola

de 01/03/2010 a 31/03/2010

a)Analisar o Plano de Monitoramento do PBA
b)Analisar o funcionamento da Ilha de Atendimento do PBA
c)Propor mecanismos e procedimentos para otimizar os trabalhos da Ilha de Atendimento, no controle da qualidade das
informações prestadas pelos entes parceiros; na produção de dados primários; e no retorno da gestão federal aos entes parceiros
sobre a execução do Programa.
d)Propor mecanismos automáticos de respostas aos entes parceiros sobre a execução do Programa.
BRA/97/013

IPEA NETWORK

de 03/09/2001 a 31/01/2002

Propósito do Trabalho:
Analisar as transformações no funcionamento e organização do Conselho Nacional de Saúde na década de 90, com ênfase nas suas
relações com outros órgãos setoriais de decisão, especialmente o Ministério da Cultura.
Desde a promulgação da Constituição em 1988, as questões governamentais têm sido objeto de participação e do exercício
democrático por parte da cidadania. Os Conselhos, que se desenvolvem nas políticas sociais constituem o fenômeno mais
expressivo das reformas pelas quais o Estado brasileiro passou desde meados da década de 80 e durante os anos 90.
A consolidação das práticas participativas através dos Conselhos e o cumprimento de sua atribuições legais exige o exame atento,
sobretudo com referência aos dilemas e impasses políticos que enfrentam. Se a sociedade brasileira considera que esses
organismos colegiados devam cumprir com eficácia as suas atribuições de formulação e implementação de políticas, bem como
servir como instrumento de participação social, é importante que conheça seus nós críticos e elabore uma agenda política e social
que seja capaz de os enfrentar.
Atividades:
a) Arrolamento da documentação atinente ao CNS
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b) Levantamento bibliográfico da literatura sobre Conselhos em geral , especificamente sobre CNS e Conferencias Nacionais da
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servir como instrumento de participação social, é importante que conheça seus nós críticos e elabore uma agenda política e social
que seja capaz de os enfrentar.

DECLARAÇÃO

Atividades:
a) Arrolamento da documentação atinente ao CNS
b) Levantamento bibliográfico da literatura sobre Conselhos em geral , especificamente sobre CNS e Conferencias Nacionais da
Saúde
c) Elaborar banco de dados detalhado com as resoluções e/ou deliberações do CNS e das Conferencias Nacionais
d) Executar tabelas e gráficos que comporão o relatório final
Metodologia:
Deverão ser desenvolvidas as seguintes atividades: i) detalhamento da metodologia; ii) levantamento de informações documentais,
registros administrativos e de dados secundários relativos ao objeto específico; iii) realização de entrevista para complementação
das informações; iv) organização e análise das informações levantadas; v) elaboração de texto preliminar; vi) discussão interna do
texto preliminar; e vii) redação final.
Total aproximado de meses trabalhados: 23
A presente declaração é emitida por sistema automatizado, assim os dados referentes ao(s) Projeto(s) devem ser considerados até a data deste
documento.

Brasília, quinta-feira, 14 de novembro de 2013
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Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Organisation des Nations Unies pour l'education, la science et la culture

DECLARAÇÃO

Declaramos que o(a) Sr.(a) LAURO STOCCO II, CPF:

, prestou serviços ao(s) Projeto(s) abaixo relacionado(s):

914BRA1103 - 914BRA1103 PESQUISA
Vigência Contrato: 01/05/2005 a 31/08/2005

Num. Contrato: ED30183/2005

Atividades Desenvolvidas:
2.1. Inteirar-se /conhecer os documentos e produtos já desenvolvidos na Pesquisa, desenvolvendo, se necessário, revisões dos
trabalhos;
2.2. Auxiliar na execução das análises da base de dados quantitativos do SAEB;
2.3. Participar de reuniões técnicas da equipe para consolidação analítica dos trabalhos;
2.4. Auxiliar na elaboração de versões preliminares de capítulos para publicação; e
2.5. Auxiliar na elaboração do documento final da pesquisa, para publicação.

914BRA1101 - 914BRA1101 PESQUISA SAÚDE E EDUCAÇÃO: UM CENÁRIO PARA A CULTURA DE
PREVENÇÃO NAS
Vigência Contrato: 12/09/2005 a 31/05/2006

Num. Contrato: ED44212/2005

Atividades Desenvolvidas:
Registrar e avaliar a atuação do Programa Saúde e Prevenção nas Escolas, lançado, em 2003, pelo Ministério da Saúde
juntamente com o Ministério da Educação, sob a coordenação do Programa Nacional de DST e Aids e da Secretaria de
Educação Média e Tecnológica ¿ SEMTEC e do Ensino Fundamental. 2) Construir instrumentos para implantação de uma
sistemática de avaliação (linha de base) e levantamentos posteriores, para subsidiar os municípios incentivando a auto-avaliação
e o monitoramento das ações concernentes ao Programa Saúde e Prevenção nas Escolas. 3) Mapear e analisar os discursos,
experiências e representações no campo da sexualidade, DST/aids e prevenção ás drogas que está sendo implementados nas
escolas, disponibilizando um banco de dados de resenhas sobre os projetos que concorreram ao Prêmio UNESCO.

914BRA1101 - 914BRA1101 PESQUISA SAÚDE E EDUCAÇÃO: UM CENÁRIO PARA A CULTURA DE
PREVENÇÃO NAS
Vigência Contrato: 05/06/2006 a 31/12/2006

Num. Contrato: ED05841/2006

Atividades Desenvolvidas:
Construção de instrumentos para implantação de uma sistemática de avaliação e monitoramento (linha de base) do Programa
Saúde e Prevenção nas Escolas, nos municípios, incentivando a auto-avaliação e o acompanhamento das ações concernentes
ao Programa.

914BRA1101 - 914BRA1101 MONITORIA E AVALIAÇÃO
Vigência Contrato: 01/03/2007 a 05/12/2007

Num. Contrato: ED01103/2007

Atividades Desenvolvidas:
Construção de modelo de sistema de informação; realização de piloto em municípios a serem definidos; adequação da proposta
inicial pós piloto; implantação e implementação nos demais municípios partícipes do SPE.

247BRA1000 - 247BRA1000 - NATIONAL PLAN FOR HEALTH AND PREVEN. IN SCHOOLS
Vigência Contrato: 23/04/2008 a 23/07/2008

Num. Contrato: ED01489/2008

Atividades Desenvolvidas:
Elaborar projeto de pesquisa nacional em escolas públicas para monitorar os resultados do Programa Saúde e Prevenção nas
Escolas - SPE. Elaborar proposta de implementação nas unidades da federação do Sistema de Monitoramento do SPE. Elaborar
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o planejamento, a coordenação e a implementação de oficina de capacitação de gestores estaduais no Sistema de
Monitoramento do SPE.

Emitido eletronicamente no site da UNESCO em 17/07/2012 14:31
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Flavia Costa de Almeida
De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:

Lauro Stocco II <>
quinta-feira, 9 de março de 2017 19:27
Unidade de Projetos Secadi
Marli Francisco Guirra do Amaral; Leonardo Cesar Andrade; Fabrizia de Lima
Re: Resultado de Processo Seletivo Simplificado referente ao Edital 02/2017 Projeto 914BRZ1148 - UNESCO

Prezadas,
Primeiramente, confirmo meu interesse em assumir o contrato.
Seguem as informações solicitadas:
•
•
•
•

N° do CPF:
Nome e número do Banco:
N° da Agência, com o dígito (se houver):
N° da Conta Corrente:

Aguardarei notícias sobre quando poderei acessar o sistema
para preencher as demais informações.
Atenciosamente,
Lauro.

Em 9 de março de 2017 15:11, Unidade de Projetos Secadi <UnidadedeProjetos@mec.gov.br> escreveu:
Prezado Senhor Lauro Stocco,
Em referência ao Processo Seletivo a que se refere o Edital de Seleção nº 02/2017 publicado no Jornal de
Brasília em 02/02/2017 e veiculado nos sites da UNESCO e do MEC, no âmbito de Projeto de Cooperação
Técnica com Organismo Internacional, em conformidade com o Decreto nº 5.151, de 22 de julho de 2004,
temos a satisfação de comunicar-lhe que V.Sa. foi selecionado para a prestação dos serviços, conforme
vaga disponibilizada.
Gentileza apresentar a documentação abaixo relacionada à Unidade de Gerenciamento de
Projetos/SECADI/MEC (Esplanada dos Ministérios, Bloco L, Ministério da Educação, 2º andar, Sala 201 Brasília/DF - CEP: 70.047-900), em data anterior à assinatura de Contrato:
- comprovante/n° de inscrição no INSS (cópia ou original);
1

- comprovante de endereço residencial (cópia ou original);
- cópia AUTENTICADA da documentação pessoal ou apresentação dos originais para conferência
(CPF e RG);
- originais ou cópia AUTENTICADA da documentação comprobatória já enviada à Comissão de
Seleção, relativa à formação acadêmica e à experiência profissional solicitadas no Edital;
- original da Declaração Anexa.

Para viabilizar a efetivação do contrato, solicitamos que nos informe, DE IMEDIATO, por e-mail mesmo,
caso tenha interesse em assumir o Contrato, os respectivos dados, conforme abaixo, para que possamos
providenciar o seu cadastro/atualização junto ao Sistema da Unesco:
N° do CPF:
Dados bancários:
Nome e número do Banco:
N° da Agência, com o dígito (se houver):
N° da Conta Corrente:
Ressaltamos que a conta a ser informada deverá ser Corrente, na qual Vossa Senhoria deverá ser o 1ª
Titular. Excepcionalmente, será aceita Conta Poupança, desde que seja na Caixa Econômica Federal.
Quanto ao preenchimento/atualização do currículo eletrônico, seguem as orientações:
- Acessar o site: www.unesco.org.br, clicar em Fabs Web (lado esquerdo, inferior da tela), informar o
nº do seu CPF e a senha - número do Projeto: 914BRZ1148.
Ressaltamos que TODAS as informações solicitadas deverão ser COMPLETAMENTE preenchidas, para
que seu Currículo seja efetivamente válido para geração do Contrato.
Aproveitamos para encaminhar o referido Edital (versão completa), para que, ao preencher o currículo
eletrônico, Vossa Senhoria verifique se realmente todas as informações preenchidas atendem ao solicitado
no Edital.
Informamos, ainda, que sem o preenchimento correto desse Currículo ficará inviável a submissão de seu
Termo de Referência à UNESCO, o que certamente acarretará em um atraso na data de início de seu
contrato e, consequentemente no PAGAMENTO das respectivas parcelas.
Favor comunicar a equipe da UGP, a finalização do preenchimento no Sistema.
Aguardamos retorno com a brevidade possível e colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se
fizerem necessários.
Unidade de Gerenciamento de Projetos
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão
Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios, Bloco L, Ed. Sede, Sala 201
CEP 70.047-900 Brasília-DF
Telefone: (61) 2022-9258
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Flavia Costa de Almeida
De:
Enviado em:
Assunto:

Unidade de Projetos Secadi em nome de Unidade de Projetos Secad
sexta-feira, 10 de março de 2017 11:23
Resultado de Processo Seletivo referente ao Edital 01/2017 - Projeto UNESCO
914BRZ1148

Prezado(a) Senhor(a),
Em referência ao Processo Seletivo a que se refere o Edital de Seleção nº 02/2017 – Projeto 914BRZ1148
UNESCO “Fortalecimento da Capacidade Institucional Para o Tratamento da Diversidade, Inclusão
e Sustentabilidade Socioambiental” publicado no Jornal de Brasília em 02/02/2017 e veiculado nos sites
da UNESCO e do MEC, conduzido em conformidade com o Decreto nº 5.151, de 22 de julho de 2004 e a
Portaria MRE nº 8, de 04 de janeiro de 2017, comunicamos que Vossa Senhoria não foi selecionado(a) para
a vaga disponível.
Atenciosamente,
Unidade de Gerenciamento de Projetos
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão
Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios, Bloco L, Ed. Sede, Sala 201
CEP 70.047-900 Brasília-DF
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A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de destino não
enviou uma notificação de entrega:
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Flavia Costa de Almeida
De:
Enviado em:
Assunto:

Unidade de Projetos Secadi em nome de Unidade de Projetos Secad
sexta-feira, 10 de março de 2017 11:29
Resultado de Processo Seletivo referente ao Edital 01/2017 - Projeto UNESCO
914BRZ1148

Prezado(a) Senhor(a),
Em referência ao Processo Seletivo a que se refere o Edital de Seleção nº 02/2017 – Projeto 914BRZ1148
UNESCO “Fortalecimento da Capacidade Institucional Para o Tratamento da Diversidade, Inclusão
e Sustentabilidade Socioambiental” publicado no Jornal de Brasília em 02/02/2017 e veiculado nos sites
da UNESCO e do MEC, conduzido em conformidade com o Decreto nº 5.151, de 22 de julho de 2004 e a
Portaria MRE nº 8, de 04 de janeiro de 2017, comunicamos que Vossa Senhoria não foi selecionado(a) para
a vaga disponível.
Atenciosamente,
Unidade de Gerenciamento de Projetos
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão
Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios, Bloco L, Ed. Sede, Sala 201
CEP 70.047-900 Brasília-DF
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Flavia Costa de Almeida
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:
Anexos:

Microsoft Outlook
sexta-feira, 10 de março de 2017 11:29
Unidade de Projetos Secadi
Retransmitidas: Resultado de Processo Seletivo referente ao Edital 01/2017 Projeto UNESCO 914BRZ1148
ATT00001; Resultado de Processo Seletivo referente ao Edital 01/2017 Projeto UNESCO 914BRZ1148

A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de destino não
enviou uma notificação de entrega:

Assunto: Resultado de Processo Seletivo referente ao Edital 01/2017 - Projeto UNESCO 914BRZ1148
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.:: SIGAP - Consulta de Interstício ::.

1 de 1

http://www.abc.gov.br/sigapconsultaintersticio/RespostaVerificacao.aspx

Bem vindo, Fabrízia Lima. Seu último acesso foi dia 7/3/2017, às 14:40:23

CONSULTOR(A) LOCALIZADO(A) NA BASE DE DADOS DO SIGAP
Número de identificação pessoal do consultor:
Nome informado na consulta: LAURO STOCCO
Nome encontrado na base a partir do identificador fornecido:

LAURO STOCCO II

PROJETO
CONTRATO
ADMISSAO
FINALIZACAO
VINCULACAO
SITUACAO
ULTIMA ALTERAÇÃO
914BRZ5015
SA-1046/2016
29/04/2016
26/10/2016
Produto
Finalizado
29/01/2017
914BRZ3002
SA-3/2015
12/01/2015
12/01/2016
Produto
Finalizado
29/02/2016
BRA/04/046
000653/2012
27/08/2012
31/12/2012
Produto
Finalizado
21/02/2013
08/02/2012
BRA/04/046
000362/2011
20/09/2011
02/02/2012
Produto
Suspenso/Rescindido
BRA/04/046
000356/2010
03/06/2010
27/04/2011
Produto
Finalizado
20/05/2011
BRA/01/024
2010/000120-00
01/03/2010
31/03/2010
Produto
Finalizado
28/04/2011
OEI/BRA/06/005
OEI-016/2009
30/04/2009
30/11/2009
Produto
Finalizado
05/04/2010
(PARA VISUALIZAR A INSTITUIÇÃO EXECUTORA DO PROJETO CLIQUE NA OPÇÃO 'SELECIONAR'. PARA REORDENAR A LISTA, BASTA CLICAR NO TÍTULO DA COLUNA DESEJADA)

Selecionar
Selecionar
Selecionar
Selecionar
Selecionar
Selecionar
Selecionar

NÚMERO DO PROTOCOLO DE REALIZAÇÃO DA CONSULTA: DFB-ACA6-49C6-B255-0E7
Nome do Solicitante: Fabrízia Lima
Data: 10/03/2017 Hora: 15:10:46
Regras para Interstício, conforme a Portaria nº 717 de 09 de Dezembro de 2006:
90 dias para contratação de consultores pela modalidade Produto para um mesmo projeto;
45 dias para contratação em projetos diferentes, executados pelo mesmo órgão ou entidade executora;
30 dias para contratação para projetos executados em diferentes órgãos ou entidades executoras.

RETORNAR AO FORMULÁRIO DE CONSULTAS

10/03/2017 15:11

Flavia Costa de Almeida
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Francisco Elder Vieira
sexta-feira, 10 de março de 2017 15:24
Flavia Costa de Almeida
RES: CONSULTA SIAPE - Processo seletivo Edital 02/2017 - UNESCO
914BRZ1148

Sem vínculo com o MEC e Vinculadas.
att

FRANCISCO ELDER VIEIRA
Chefe de Divisão de Pagamento e Cadastro
Ministério da Educação
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas
Coordenação de Administração de Pessoal
Fone: 61-2022.7288
E-mail: francisco.vieira@mec.gov.br
De: Flavia Costa de Almeida
Enviada em: sexta-feira, 10 de março de 2017 15:22
Para: Francisco Elder Vieira
Cc: Marli Francisco Guirra do Amaral; Leonardo Cesar Andrade; Fabrizia de Lima
Assunto: CONSULTA SIAPE - Processo seletivo Edital 02/2017 - UNESCO 914BRZ1148

Prezado Senhor,
Encaminhamos-lhe os dados de candidato selecionado por meio de PSS referente ao Edital nº 02/2017 Projeto UNESCO 914BRZ1148, para que seja realizada a devida consulta junto ao SIAPE, quanto à
existência de vínculo com a Administração Pública:
NOME: Lauro Stocco
CPF:
Obrigada.
Atenciosamente,
Flávia Costa de Almeida
UGP/GAB/SECADI/MEC
(61) 2022-9258
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