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TERMO DE REFERÊNCIA 

SELEÇÃO PRÉVIA Nº. 002 /2017 
TIPO: MELHOR CURRÍCULO 

 
A FAPEC – Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura, entidade privada sem fins 
lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº. 
15.513.690/0001-50, com sede na Rua 09 de Julho, 1922 – Vila Ipiranga – CEP: 79081-050 – 
Campo Grande/MS torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar a 
Seleção Prévia, tipo Melhor Currículo, no âmbito do projeto Nº 23104.008971/2013-68 – 
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - ADITIVO, celebrado entre a UFMS e 
FAPEC, através do Projeto intitulado “Apoio à Capacitação e Formação inicial e continuada de 
professores, profissionais, funcionários e Gestores para a Educação Básica.”, objetivando a 
contratação de Recursos Humanos na modalidade contratação de palestrante. A presente 
Seleção Prévia será regida pelo Decreto nº. 6.170, de 25 de julho de 2007, pela Portaria 
Interministerial nº. 127, de 29 de maio de 2008 e suas alterações. 
 
1- OBJETIVO 
 

1.1  Contratação de 01 (um/a) palestrante com graduação em Pedagogia, mestrado e 
doutorado em Educação para proferir as palestras: “A HISTÓRIA DA ALFABETIZAÇÃO 
NO BRASIL”, no Seminário Final do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 
no dia 01 de junho de 2017, com duração de 4 horas. 

 
2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 

2.1 O programa Pacto Nacional pela alfabetização na Idade Certa da Secretaria de 
Educação Básica/MEC, em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul.  Esta Instituição de Ensino Superior (IES), como agente formadora responsável por 
grande parte dos profissionais docentes que atuam no sistema de educação do estado 
do Mato Grosso do Sul, se integra e se compromete a ministrar cursos de 
aperfeiçoamento para a formação continuada dos professores da rede municipal que 
atuarão como orientadores de estudo dos/as professores/as alfabetizadores/as, 
acompanhar e avaliar o todo o processo através de pesquisa realizada pela equipe 
durante o período do programa e viabilizar sua execução nos 79 municípios fizeram 
adesão e a rede estadual. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul como 
agência formadora é responsável pela formação de orientadores/as de estudo e 
realizará no período de 01 e 02 de junho de 2017 seu Seminário Final da Formação de 
orientadores/as de Estudo e Coordenação Regional, Estadual, UNDIME e Local do 
PNAIC/UFMS/2016 em Campo Grande, MS. O Seminário terá como principais temas: 
A história da Alfabetização no Brasil e no Mato Grosso do Sul, contextualização as 
experiências no cotidiano das escolas, bem como as vivências realizadas durante a 
formação de 2016 em cada município participante do PNAIC/UFMS e a cultura mais 
elaborada.  

 
2.2 Considerando este processo de formação entre pares, em um curso que recebemos em 

média 350 orientadores/as e coordenação regional, estadual, UNDIME e local dos 
municípios do estado de Mato Grosso do Sul, justifica-se a contratação de dois 
palestrantes que tenham graduação em Pedagogia, mestrado em educação e 
doutorado em Educação com pesquisas consolidadas na área de formação de 
professores/as com ênfase em alfabetização e também publicações na área para 
proferir a palestra com o tema:  “A HISTÓRIA DA ALFABETIZAÇÃO NO BRASIL”.  

 
 

3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

3.1. OS/AS CANDIDATOS/AS deverão atender aos requisitos mínimos: 
 
a) graduação em Pedagogia, mestrado e doutorado em Educação e experiência 

comprovada de no mínimo de 5 (cinco) de atuação no ensino superior, desenvolver 



 

 2 

atividades de pesquisa, ensino e extensão na área de Educação, com ênfase em 
alfabetização, para proferir palestra realizada com o seguinte tema: “A HISTÓRIA DA 
ALFABETIZAÇÃO NO BRASIL”. 
 

 
4. - DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS 
 

4.1. Qualquer pessoa poderá entregar os documentos do candidato desde que munido de 
procuração. 

 
4.2. Os Documentos deverão ser entregues em invólucros lacrado e opaco, da seguinte 

forma: 
 
4.3. Os documentos deverão ser entregue na sala do Laboratório ALLEM/GEPLEI/PNAIC 

do Projeto Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa na Unidade I da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no campus de Três Lagoas/MS, até as 
17h do dia 29 de maio de 2017. Horário de funcionamento do projeto: 7h às 11h e 13h 
às 17h. 

 
4.4. Após a entrega dos invólucros contendo os Documentos, nenhum documento adicional 

será aceito ou considerado no julgamento, e nem serão permitidos quaisquer adendos, 
acréscimos ou retificações. 

 
5 - DOS DOCUMENTOS  
 

5.1. Deverão ser entregues os seguintes documentos:  
 

a) Currículo; 
b) PIS; 
c) Cópia do RG, CPF e Comprovante de residência; 
d) dados bancários. 

 
 

6 - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 

6.1. Os documentos serão avaliados e pontuados pela equipe do Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa/UFMS que fazem parte do projeto, seguindo os critérios 
estabelecidos abaixo: 

 
a) Para a determinação da pontuação técnica, considerar-se-ão os fatores relacionados 

abaixo e com pontuação máxima de 100 (cem) pontos. 
 

 

Critério 
Pontuação 

máxima 

Currículo 100 

 
 

b) A comissão avaliadora reunir-se-á no dia 31 de maio às 8h na sala do Laboratório 
ALLEM/GEPLEI/PNAIC do Projeto Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa na 
Unidade I da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no campus de Três 
Lagoas/MS, para a seleção e classificação dos Currículos apresentado e apresentação 
do resultado final. 

 
7 - DO INÍCIO DOS TRABALHOS 
 

7.1. A palestra será realizada no dia 01 de junho de 2017, a partir das 8h no Teatro Glauce 
Rocha, na cidade Universitária de Campo Grande/MS. 

 
8. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
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8.1. O prazo de vigência do contrato será de 1 (um) dia, com carga horária de 4h.  
 
 

9. FORMA DE PAGAMENTO 
 
9.1. Os recursos para custear as despesas descritas neste Termo correrão à conta corrente 

nº. 55116-3/ Agência 911 / Sicredi do convênio n°. 23104.008971/2013-68 - UFMS / 
FAPEC - ADITIVO, o valor global do/a palestrante será de R$ 1.675,80 (Hum mil, 
seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos), sendo o valor total liquido pago 
para o/a palestrante pela sua apresentação de R$ 1.260,00 (Hum mil, duzentos e 
sessenta reais).  

 
9.2 O pagamento será realizado após a realização da atividade contratada (Palestra), em 

até 5 (cinco) dias úteis após o atesto da nota fiscal. 
 
 

10. LOCAL DOS TRABALHOS 
 

O profissional selecionado fará a palestra no Teatro Glauce Rocha, na cidade Universitária- 
campus da UFMS de Campo Grande/MS. 
 
 
 

Campo Grande, MS 22 de maio de 2017. 
 

 
 
 

 
 

 
Profª Drª Ana Lucia Espíndola 

Gestora do Projeto Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa 


