OBJETIVO GERAL PARA OS EDITAIS 015, 016 e 017/2008:

Estruturar, organizar, classificar, fazer levantamento de publicações e
sistematizar indicadores de Direitos Humanos, para construção de um
sistema interno de acompanhamento das Políticas da SEDH

EDITAL 015/2008

Modalidade Produto – Área de Direitos Humanos (01 vaga)
Objetivo da Consultoria: Estruturar modelo de um sistema informatizado
de indicadores para construção de sistema interno de acompanhamento das
políticas da SEDH/PR, considerando a possibilidade de leitura de dados de
sistemas atualmente existentes.
1.Qualificações profissionais:
Graduação em ciências da computação, engenharia de redes, engenharia
elétrica, economia ou áreas afins. Pós-graduação desejável. Conhecimentos
em Técnicas e Métodos Estatísticos. Capacidade de trabalho em equipe
multidisciplinar e interinstitucional. Conhecimento de PHP 5.2.5,
PostgreSQL e Javascript. Desejável familiaridade e experiência prévia com
sistemas de informações do governo federal. Desejável experiência
profissional com de Indicadores. Desejável experiência profissional com
Direitos Humanos.
2. Atividades a serem desenvolvidas:
Avaliar e Identificar os sistemas de informação ou sistemas semelhantes
produzidos pela administração direta do governo federal. Avaliar a
possibilidade de integração de coleta e articulação de dados dos sistemas de
informações existentes. Produzir resenhas e sistematização das principais
propostas de sistemas de indicadores de direitos humanos; e Estudar o
SIMEC e outros sistemas de informação do governo federal e avaliar a
possibilidade de uso como ferramenta de acompanhamento e levantamento
de indicadores.
3. Produtos:
3.1
Relatório de Identificação e sistematização de Indicadores
a. Resenha com análise das possibilidades de captação indicadores de
sistemas que possuam informações pertinentes à SEDH.
3.2 Proposta de articulação dos sistemas de indicadores
b. Adaptação do sistema interno de indicadores da SEDH para
linguagem de banco de dados adequada;
c. Proposta de relacionamento de sistema de informações da SEDH com
outros sistemas existente;

d. Proposta de estrutura básica (ou arquitetura) para sistema de
indicadores para SEDH.
4. Período (previsão): 7 meses.
5. Os honorários serão calculados de acordo com a experiência e
qualificação do profissional.
Os currículos deverão ser enviados, a partir da publicação deste anúncio
até o dia 20/05/2008 (data final para recebimento do currículo na
Caixa Postal), em envelope fechado e identificado externamente com o
número do Edital, para a Caixa Postal nº 3841 – CEP 70089-970 –
Brasília/DF.
A SEDH não custeará despesas de candidatos para realização de
entrevistas. Candidatos de outros estados, quando classificados, poderão
ser entrevistados pelo telefone, se assim desejarem.
Obs: Conforme Decreto nº 5.151 de 22/06/2004: “É vedada a contratação,
a qualquer título, de servidores da Administração Pública Federal, Estadual,
do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como de
empregados de suas subsidiárias e controladas.

EDITAL Nº 016/2008

Modalidade Produto – Área de Direitos Humanos (01 vaga)
Objetivo da Consultoria: Organizar, classificar e sistematizar uma seleção
de indicadores dos programas da Secretaria Especial dos Direitos Humanos
da Presidência da República – SEDH/PR, que serão norteadores de sistema
interno da SEDH.
1.Qualificações profissionais:
Graduação em estatística, economia, engenharia, administração, ciências
políticas ou áreas de ciências sociais. Experiência profissional com
indicadores e estatística. Experiência de acompanhamento de programas.
Conhecimentos em Técnicas e Métodos Estatísticos, incluindo econometria.
Habilidades no uso de softwares de processamento estatístico SPSS ou SAS.
2. Atividades a serem desenvolvidas:
Identificar as regulamentações dos sistemas de informações relacionados a
direitos humanos, periodicidade de apuração de dados e forma de publicar
e disponibilizar os resultados. Identificar as pesquisas e censos
relacionadas a direitos humanos realizadas pelo governo federal em escala
de município. Identificar pesquisas realizadas pela administração indireta.
Avaliar demanda de indicadores da SEDH/PR. Avaliar os indicadores
utilizados no PPA para acompanhar a execução de programas. Com base

nas avaliações anteriores, levantar, pesquisar e sistematizar indicadores e
metodologia de indicadores relacionados a direitos humanos pertinentes às
ações e atribuições da SEDH/PR. Colaborar na organização e
implementação de eventos de treinamento, seminários ou oficinas de
trabalho sobre indicadores da SEDH/PR. Preparar conteúdo e material para
discussão na Oficina de Indicadores em Direitos Humanos; e Propor a
criação de novos indicadores e participar das articulações com ministérios,
instituições parceiras e unidades da federação para a construção dos
mesmos.
3. Produtos:
3.1 Relatório parcial de identificação e sistematização de indicadores de
programas da SEDH.
a. Resenha com análise dos indicadores utilizados e demandados pelos
programas da SEDH
b. Sistematização de indicadores sugeridos identificando desagregação,
fonte e periodicidade de publicação.
3.2 Relatório final de identificação e sistematização de indicadores de
programas da SEDH.
a. Resenha com análise dos indicadores utilizados e demandados pelos
programas da SEDH
b. Sistematização de indicadores sugeridos identificando desagregação,
fonte e periodicidade de publicação.
c. Tabela com informações básicas sobre os sistemas de informação ou
sistemas semelhantes produzidos pela administração direta do
governo federal;
d. Resenha com regulamentações dos sistemas de informações,
periodicidade de apuração de dados, desagregações, forma de
publicar e disponibilizar os resultados e outras informações que se
julgar pertinente;
e. Resenha de identificação das pesquisas realizadas pelo governo
federal em escala de município e das pesquisas realizadas pela
administração indireta.
3.3Planejamento da II Oficina sobre Indicadores em Direitos Humanos.
a. Resenha com Planejamento da II Oficina sobre Indicadores em
Direitos Humanos
b. Texto-base para Oficina de Indicadores em Direitos Humanos;
3.4Relatório da II Oficina sobre Indicadores em Direitos Humanos.
a. Memória da II Oficina de Indicadores em Direitos Humanos
b. Resenha com indicadores identificados na II Oficina de Indicadores
em Direitos Humanos
3.5 Relatório com sistematização de indicadores dos programas da SEDH e
novos indicadores pactuados com parceiros.
a. Sistematização de indicadores pactuados com parceiros identificando
desagregação, fonte e periodicidade de publicação.
b. Estudo de integração dos indicadores pactuados com parceiros.

4. Período (previsão): 7 meses.
5. Os honorários serão calculados de acordo com a experiência e
qualificação do profissional.
Os currículos deverão ser enviados, a partir da publicação deste anúncio
até o dia 20/05/2008 (data final para recebimento do currículo na
Caixa Postal), em envelope fechado e identificado externamente com o
número do Edital, para a Caixa Postal nº 3841 – CEP 70089-970 –
Brasília/DF.
A SEDH não custeará despesas de candidatos para realização de
entrevistas. Candidatos de outros estados, quando classificados, poderão
ser entrevistados pelo telefone, se assim desejarem.
Obs: Conforme Decreto nº 5.151 de 22/06/2004: “É vedada a contratação,
a qualquer título, de servidores da Administração Pública Federal, Estadual,
do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como de
empregados de suas subsidiárias e controladas.

EDITAL Nº 017/2008

Modalidade Produto – Área de Direitos Humanos (01 vaga)
Objetivo da Consultoria: Identificar e catalogar publicações referentes a
indicadores e pesquisas sociais e indicadores de direitos humanos, para
criação de base de referencia e biblioteca na Secretaria Especial dos Direitos
Humanos da Presidência da República - SEDH/PR.
1.Qualificações profissionais:
Graduação em economia, ciências socais ou áreas afins. Desejável pósgraduação em área correlata a direitos humanos. Conhecimentos em
Técnicas e Métodos Estatísticos. Conhecimento de Indicadores Sociais.
Conhecimento de Direitos Humanos ou áreas afins. Capacidade de trabalho
em equipe multidisciplinar e interinstitucional. Conhecimento de software
de gerenciamento de referência bibliográfica.
2. Atividades a serem desenvolvidas:
O consultor deverá identificar, catalogar em software de gerenciamento de
referência publicações acadêmicas, governamentais e não governamentais
no Brasil e no Mundo referentes a indicadores, em especial ao tema
indicadores de direitos humanos. Também deverá realizar uma seleção das
principais publicações que sejam pertinentes ao tema para compor a
biblioteca da SEDH.

3. Produtos:
3.1
Relatório sobre indicadores e bibliografia de “direitos humanos e
discriminação” – 1ª etapa – R$ 3.000,00 – 2 de junho de 2008.
3.2
Relatório final e base de dados catalogada em software de
gerenciamento de referência de bibliografia. – 2ª etapa – R$ 5.000,00
– 4 de agosto de 2008.
4. Período (previsão): 3 meses.
5. Os honorários serão calculados de acordo com a experiência e
qualificação do profissional.
Os currículos deverão ser enviados, a partir da publicação deste anúncio
até o dia 20/05/2008 (data final para recebimento do currículo na
Caixa Postal), em envelope fechado e identificado externamente com o
número do Edital, para a Caixa Postal nº 3841 – CEP 70089-970 –
Brasília/DF.
A SEDH não custeará despesas de candidatos para realização de
entrevistas. Candidatos de outros estados, quando classificados, poderão
ser entrevistados pelo telefone, se assim desejarem.
Obs: Conforme Decreto nº 5.151 de 22/06/2004: “É vedada a contratação,
a qualquer título, de servidores da Administração Pública Federal, Estadual,
do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como de
empregados de suas subsidiárias e controladas.

