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PROJETO 914BRZ1091 EDITAL Nº 04 

1. Perfil: Consultor técnico em gestão da educação para atuar no planejamento, gestão e 

monitoramento das ações referentes à implementação do Novo Ensino Médio aos estudantes da 

rede pública estadual de educação do Paraná, a ser implementado a partir de 2022. 

 

2. Nª de vagas: 01  

 

3. Qualificação educacional:   

É obrigatório que possua Graduação em cursos da área de Ciências Sociais Aplicadas ou em Ciências 

Exatas, devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação; é obrigatório que possua cursos na área de 

Gestão de Projetos. 

 

4. Experiência profissional: É obrigatório que possua experiência profissional mínima de 01 ano atuando 

em atividades de concepção, planejamento, implementação e gestão de projetos. É desejável experiência 

de trabalho com planejamento de ações em âmbito governamental para a implementação do Novo Ensino 

Médio; é desejável experiência de trabalho comprovada, de no mínimo 1 ano, com organização, tratamento 

e análise de dados; é desejável experiência de trabalho com instrumentos e processos orçamentários (PPA, 

LDO, LOA). 

5. Atividades:  

Produto 1 – Plano de Trabalho contendo metodologia e cronograma de execução. 

Atividades: 

1. Detalhar as ações a serem desenvolvidas no âmbito das atividades e dos produtos; 

2. Mapear o fluxo das ações a serem desenvolvidas no âmbito do Plano de Implementação do Novo 

Ensino Médio; 

3. Desenvolver e validar o cronograma de atividades a serem desenvolvidas no âmbito desta 

consultoria com a SEED; 

4. Mapear os recursos necessários para o desenvolvimento dos produtos; 

5. Realizar reuniões periódicas de alinhamento e validação com a SEED e a UNESCO. 

Produto 2 – Documento técnico contendo uma análise dos modelos alternativos de oferta do Novo 

Ensino Médio e seus respectivos custos, considerando a ampliação da carga horária para as diferentes 

modalidades ofertadas na Rede Estadual. 

Atividades: 

1. Apoiar o levantamento das possibilidades para a oferta da 6° aula, considerando as possibilidades 

de EAD e contra turno, dentre outras; 

2. Articular as discussões entre os Grupos de Trabalho acerca das possibilidades de oferta da 6° aula; 

3. Dar suporte às áreas técnicas da SEED no levantamento dos custos das possibilidades para a oferta 

da 6° aula; 

4. Analisar os dados levantados e sintetizar as principais conclusões e recomendações das 

possibilidades para a oferta da 6° aula; 

Produto 3 – Documento técnico contendo o plano e o status das ações referentes à formação dos 

profissionais de educação da Rede e elaboração dos Itinerários Formativos. 

Atividades: 

1. Apoiar a elaboração do plano de formação dos docentes e profissionais da Rede, com o 

levantamento dos temas, conteúdos, público-alvo, metodologia e cronograma da formação; 

2. Validar o plano de formação com o GT Pedagógico e demais partes interessadas da SEED; 

3. Apoiar no planejamento e elaboração dos Itinerários Formativos Propedêuticos, propondo 

possibilidades de trilhas de aprofundamento e unidades curriculares; 



4. Validar as propostas de Itinerários Formativos com o GT Pedagógico e demais partes interessadas 

da SEED; 

5. Apoiar outras ações a serem desenvolvidas no âmbito pedagógico com vistas à implementação do 

Novo Ensino Médio. 

Produto 4 – Documento técnico contendo proposta detalhada do quadro de oferta e do plano de 

investimentos para a oferta da Formação Geral Básica e dos Itinerários Formativos (das Áreas de 

Conhecimento e de EPT) na Rede Estadual. 

Atividades: 

1. Mapear as instituições de ensino quanto à capacidade de oferta dos Itinerários Formativos de 

Aprofundamento e de EPT, com o suporte dos setores técnicos da SEED; 

2. Definir o quadro de oferta dos Itinerários Formativos de Aprofundamento e de EPT, com o suporte 

dos setores técnicos da SEED; 

3. Identificar os recursos necessários e seus custos (infraestrutura física e tecnológica; materiais e 

equipamentos; recursos humanos e recursos financeiros), para a oferta do Novo Ensino Médio, 

com o suporte dos setores técnicos da SEED; 

4. Elaborar o plano de investimentos visando a implementação do NEM, com o suporte dos setores 

técnicos da SEED. O plano deve conter o detalhamento das ações, os responsáveis, os prazos, as 

estimativas de custos/ impactos financeiros. 

Produto 5 – Documento técnico contendo plano e status das ações de comunicação e informação junto 

à comunidade a respeito do Novo Ensino Médio, bem como a relação de normativos e instruções 

atualizados/a atualizar para a oferta do Novo Ensino Médio na Rede Estadual. 

Atividades: 

1. Apoiar os setores técnicos da SEED na elaboração do Plano de Comunicação visando o combate 

à desinformação e disseminação de Fake News acerca do Novo Ensino Médio, por meio da 

proposição de estratégias, conteúdos, canais de comunicação e prazos para as ações; 

2. Apoiar os setores técnicos da SEED no levantamento dos normativos e instruções a atualizar/a 

construir para a oferta do Novo Ensino Médio; 

3. Apoiar os setores técnicos da SEED na articulação com o Conselho Estadual de Educação, para a 

condução das normatizações necessárias. 

Produto 6 – Relatório final contendo a sistematização das principais ações realizadas ao longo de 

2021 visando a Implementação do Novo Ensino médio e os desafios ainda presentes para a oferta a 

partir de 2022. 

 Atividades: 

1. Elaborar relatório final descrevendo as principais propostas e desafios relacionados à 

implementação do Novo Ensino Médio na Rede Estadual do Paraná, considerando: 

a. Os modelos alternativos de oferta do Novo Ensino Médio a partir da ampliação da carga 

horária e da oferta de Itinerários Formativos; 

b. O alinhamento entre as propostas pedagógicas e as possibilidades de oferta; 

c. A elaboração do quadro de oferta e do plano de investimentos para a implementação do 

Novo Ensino Médio. 

d. Plano de comunicação e relação de normatizações realizadas internamente ou em parceria 

com o Conselho Estadual de Educação. 

5. Produtos/Resultados esperados:  

Produto 1 – Plano de Trabalho contendo metodologia e cronograma de execução; Produto 2 – Documento 

técnico contendo uma análise dos modelos alternativos de oferta do Novo Ensino Médio e seus respectivos 

custos, considerando a ampliação da carga horária para as diferentes modalidades ofertadas na Rede 

Estadual; Produto 3 – Documento técnico contendo o plano e o status das ações referentes à formação dos 

profissionais de educação da Rede e elaboração dos Itinerários Formativos; Produto 4 – Documento 

técnico contendo proposta detalhada do quadro de oferta e do plano de investimentos para a oferta da 

Formação Geral Básica e dos Itinerários Formativos (das Áreas de Conhecimento e de EPT) na Rede 

Estadual; Produto 5 – Documento técnico contendo plano e status das ações de comunicação e informação 

junto à comunidade a respeito do Novo Ensino Médio, bem como a relação de normativos e instruções 

atualizados/a atualizar para a oferta do Novo Ensino Médio na Rede Estadual; Produto 6 – Relatório final 



contendo a sistematização das principais ações realizadas ao longo de 2021 visando a Implementação do 

Novo Ensino médio e os desafios ainda presentes para a oferta a partir de 2022. 

 

O Novo Ensino Médio (NEM), estabelecido pela Lei nº 13.415/2017, busca tornar esta etapa da 

Educação Básica mais próxima das necessidades pessoais e profissionais dos jovens. De acordo com o 

Ministério da Educação (MEC), o objetivo é garantir a oferta de educação de qualidade a todos os jovens 

brasileiros e aproximar as escolas à realidade dos estudantes, considerando as novas demandas e 

complexidades do mundo do trabalho e da vida em sociedade, possibilitando assim uma formação integral 

e mais significativa ao estudante.  

À luz da Lei 13.415/2017, da Resolução n.º 03/2018 CNE/CEB, da Resolução n.º 04/2018 

CNE/CEB, e também da Portaria n.º 1.432/2018 MEC/GM, o NEM passa a ser composto por um conjunto 

de aprendizagens comuns a todos os estudantes definida através da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), e por uma parte flexível, também obrigatória a todos os estudantes, mas de livre escolha por eles, 

denominada de Itinerários Formativos.  

A oferta deste novo modelo deverá ocorrer em todas as redes de ensino do país a partir de 2022. 

Tendo em vista o prazo legal estabelecido pela lei n° 13.415/2017 para a implementação do NEM, o Paraná 

instituiu o “Comitê de Implementação e a Assessoria Técnica de Implementação do Novo Ensino Médio 

Paranaense, por meio da Resolução N° 3.891/2020, atualizada pela Resolução N° 1.312/2021. Para 

coordenar as ações ao longo de 2021 a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná (SEED) 

estabeleceu ainda 5 Grupos de Trabalho (GT): GT Pedagógico, GT de Legislação, GT de Educação 

Profissional, GT de Comunicação e GT de Infraestrutura e Suporte. 

Com o objetivo de apoiar no planejamento e gestão das ações dos Grupos de Trabalho, da 

Assessoria Técnica e do Comitê de Implementação do Novo Ensino Médio, a SEED objetiva contratar 

consultor técnico em gestão da educação para executar o Plano de Implementação do Novo Ensino Médio 

Paranaense, a partir da elaboração de estudos, articulação de demandas entre diferentes setores, condução 

de processos e estruturação de propostas e planos de ação que apoiem a implementação do Novo Ensino 

Médio na rede pública estadual de educação.  

Assim, a consultoria visa analisar modelos alternativos de oferta do Novo Ensino Médio e seus 

respectivos custos, considerando a ampliação da carga horária para as diferentes modalidades; propor e 

apoiar as ações do âmbito pedagógico, como por exemplo, os processos de formação dos profissionais de 

educação da Rede, e elaboração dos Itinerários Formativos; apoiar a elaboração do quadro de oferta e do 

plano de investimentos para a implementação da Formação Geral Básica e dos Itinerários Formativos (das 

Áreas de Conhecimento e de Educação Profissional e Técnica - EPT) na Rede; apoiar os processos de 

comunicação e informação junto à comunidade a respeito do Novo Ensino Médio Paranaense; além de 

apoiar o processo de atualização e/ou elaboração de normativos e instruções para a oferta do Novo Ensino 

Médio na Rede Estadual. 

7. Local de Trabalho: Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná / Curitiba-PR.  

8. Duração do contrato: 09 meses.  

 

Os interessados deverão enviar o CV do dia 21/04/2021 até o dia 25/04/2021 no e-mail: 

seedunesco@escola.pr.gov.br, com o número do edital e o nome do perfil informados no campo 

assunto. Serão desconsiderados os CVs remetidos após a data limite indicada neste edital.  

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. 

 

 


