
                                              
                                                   

 
 

Contrata 

Consultor na 

modalidade Produto 

PROJETO 914BRZ5006  EDITAL Nº 03/2014 
1. Perfil: 1 

2. Nª de vagas:1 

3. Qualificação educacional:  

- Nível superior na área de Ciências Humanas ou Sociais; 

- Pós-graduação lato sensu preferencialmente na área de Ciências Humanas ou Sociais;; 

 

4. Experiência profissional:  

- Experiência mínima de 05 (cinco) anos em elaboração de materiais acadêmicos, produção 

de publicações em geral e/ou organização acadêmica de periódicos e livros; 

- Conhecimento de idiomas estrangeiro – inglês e/ou espanhol – nível básico; 

- Desejável conhecimento nas áreas de liberdade de expressão, classificação indicativa e 

educação para mídia, direitos humanos ou de gestão de políticas públicas.s 

 

5. Atividades:  

- Pesquisar standards em documentos nacionais e internacionais que tratam da temática, 

com base nos temas definidos para cada volume dos Cadernos de Debates pela Coordenação do 

Projeto; 

- Reunir-se com a coordenação do Projeto e a UNESCO para coleta de subsídios e 

apresentação e discussão das versões preliminares dos cadernos; 

- Buscar em documentos oficiais, produções acadêmicas e demais fontes de informação 

dados referentes às temáticas que contribuam para a construção dos cadernos; 

- Realizar o planejamento e elaborar o projeto de desenvolvimento dos cadernos; 

- Propor projeto de organização acadêmica para os cadernos; 

- Produzir textos introdutórios que explicitem o modelo para a apresentação dos cadernos; 

- Propor estratégia de disseminação dos Cadernos em plataformas nacionais e 

internacionais;  

- Propor a estratégia de seguimento e de sustentabilidade do projeto, para que os Cadernos 

sejam replicados em série histórica.. 

 

6. Produtos/Resultados esperados:  

- Produto 1: Desenho e organização acadêmica do caderno 1 (Liberdade de Expressão e os 

Direitos de Crianças e Adolescentes), com a definição do temário, dos conteúdos e dos textos e 

coletânea de textos de diversos autores. 

- Produto 2: Desenho e organização acadêmica do caderno 2 (A Experiência da Classificação 

Indicativa no Brasil) com a definição do temário, dos conteúdos e dos textos e coletânea de textos de 

diversos autores. 

- Produto 3: Desenho e organização acadêmica do caderno 3 (Classificação Indicativa e 

novas mídias), com a definição do temário, dos conteúdos e dos textos e coletânea de textos de 

diversos autores. 

- Produto 4: Desenho e organização acadêmica do caderno 4 (Desafios e Perspectivas da 

Classificação Indicativa), com a definição do temário, dos conteúdos e dos textos e coletânea de 

textos de diversos autores. 

- Produto 5: Desenho e organização acadêmica do caderno temático 5 (Educação para 

Mídia), com a definição do temário, dos conteúdos e dos textos e coletânea de textos de diversos 

autores.. 

 

7. Local de Trabalho: Nacional 

8. Duração do contrato: 03 meses 

      

Os interessados deverão enviar o CV do dia 04/09/2014 até o dia 14/09/2014 no endereço 

cocind.prodoc@mj.gov.br, 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. 

        

 

http://www.brasilia.unesco.org/vagasprojetos

