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PROJETO 914BRZ1074.2 EDITAL Nº 02/2020
1. Perfil: Consultor 7
2. Nª de vagas:1
3. Qualificação educacional: Nível superior e mestrado em Estatística.
4. Experiência profissional: - Obrigatório
• Mínimo de 10 anos de experiência no campo da Estatística
- Desejável:
•
Experiência como consultor ou colaborador de organismos internacionais.
5. Atividades: • Realizar preliminarmente mapeamentos com dados relevantes e público alvo: Jovens por idade (14 a 17 anos), escolaridade (9º ano do fundamental II), renda domiciliar per capita,
por município; - Alunos matriculados na 9ª série do Fundamental I e no EJA Fundamental; - Alunos
matriculados no ensino técnico (por unidade administrativa); Alunos concluintes dos cursos técnicos;
- Distribuição do nível de proficiência em português e matemática (5º e 9º ano do Fundamental I) e
Oferta de cursos técnicos nas redes pública e privada;
•
Elaborar e acompanhar a execução dos Desenhos Amostrais: Plano Amostral I alunos do
Fundamental II e do EJA Fundamental; e Plano Amostral alunos matriculados em cursos técnicos
(dois tipos de escolas);
•
Colher subsídios para o aprofundamento da pesquisa: - Análise Tabulações a partir dos
micros dados da pesquisa de campo e Aplicação de modelos;
•
Realizar o cruzamento de bases de dados da RAIS e dos concluintes dos cursos técnicos:
Limpeza das bases e Cruzamento das bases e geração de indicadores de inserção e retorno
•
Participar de missões, reuniões e eventos que envolvam discussões e projetos na área de
Educação;
•
Participar em outras tarefas que lhe venham a serem atribuídas dentro de sua área de
competência de experiência.
6. Produtos/Resultados esperados: Apresentação de relatórios mensais de desenvolvimento das
atividades executadas, anexando, quando necessário, produção de textos e outros documentos
pertinentes à ação, com a aprovação da coordenação do Projeto.
7. Local de Trabalho: Território Nacional
8. Duração do contrato: 11 meses
Os interessados deverão enviar o CV do dia 22/01/2020 até o dia 26/01/2020 no endereço
edselecao@unesco.org.br, bem como uma carta de apresentação para a vaga, indicando o número do
edital e o nome do perfil em que se candidata. 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.

