ASSOCIAÇÃO PRÓ-EDUCAÇÃO VIVENDO E APRENDENDO

EDITAL PARA SELEÇÃO DE CONSULTORIA, PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA,
NA MODALIDADE PRODUTO, PARA
PRESTAR SERVIÇOS DE MODERAÇÃO
E MEDIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE
ELABORAÇÃO

E

CONSTRUÇÃO

COLETIVA DO PROJETO POLÍTICO
PEDAGÓGICO

DA

VIVENDO

E

APRENDENDO

A Associação Pró-Educação Vivendo e Aprendendo, por meio deste Edital, torna
público o processo de seleção para contratação de consultoria especializada, pessoa jurídica ou
pessoa física, para prestar serviços de moderação e mediação das atividades, processos e
dinâmicas relacionados à construção do Projeto Político Pedagógico (PPP) e do Regimento
Escolar (RE) da escola Vivendo e Aprendendo, conforme deliberação de sua Diretoria,
fundamentada em Reunião Ampliada realizada em 19 de abril de 2018 e em recomendação da
Comissão de Regularização.
O processo de seleção será coordenado, acompanhado e avaliado pela Diretoria, com
apoio e assessoramento do Grupo de Trabalho Pedagógico da Comissão de Regularização.

1.CONTEXTUALIZAÇÃO
A Associação da Vivendo e Aprendendo torna público este Edital na seleção de empresa ou
profissional para prestar serviços na elaboração e construção coletiva de seu Projeto Político
Pedagógico e Regimento Escolar da Vivendo e Aprendendo. Os referidos documentos vão atender
as demandas da comunidade escolar e o processo de construção coletiva virá fortalecer a
organização associativa, respaldando a Vivendo e Aprendendo em seu processo de regularização
frente aos órgãos competentes do Distrito Federal. É importante ressaltar que desde o início de
sua existência a Vivendo e Aprendendo tem realizado importantes contribuições pela promoção
de processos de aprendizado inclusivos e criativos em ambiente democrático e solidário, sendo
reconhecida pelas práticas inovativas e portadoras de futuro.
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O serviço da moderação e mediação das atividades, processos e dinâmicas relacionados à
elaboração e construção do PPP e do RE da Escola Vivendo e Aprendendo deverá no início,
efetuar mapeamento da atual dinâmica institucional, da estrutura e funcionamento da gestão
administrativa e pedagógica, bem como do processo de regularização e das perspectivas de
reordenamento organizacional manifestadas pela Diretoria, com apoio da Comissão de
Regularização e dos Associados.

Para tanto, é requisito da presente contratação a apresentação de proposta estruturada com
metodologia criativa, participativa e democrática que promova ampla discussão junto aos
Associados sobre os temas que serão abordados no PPP e no RE, promovendo trocas de
experiências, indicando formas de sistematização dos conhecimentos e reflexões produzidas e a
valorização dos diferentes saberes envolvidos. Esta atividade deverá ser pautada pelas minutas de
PPP e de RE que já foram elaboradas e construídas pela Associação da VeA e servirão de base
para o processo de debates dos Associados. Além do acima exposto, o serviço contratado deverá
entregar indicações e recomendações incluindo pontos fortes, fracos, desafios e oportunidades que
venham subsidiar as decisões da Diretoria.

2. OBJETO
O Objeto do presente Edital é a Seleção de empresa ou profissional especializada(o) para prestar
serviços de moderação e mediação de atividades, processos e dinâmicas relacionados à elaboração
e construção coletiva do Projeto Político Pedagógico (PPP) e do Regimento Escolar (RE) da
escola Vivendo e Aprendendo, com prazo de finalização até 31 de dezembro de 2018.

3. VAGA
Será contratada 01 (uma) empresa ou profissional para a realização dos serviços.

4. PRAZO PARA INSCRIÇÃO
O prazo para inscrição inicia-se em 24 de maio de 2018 às 00h00 e se encerra em 04 de
junho de 2018 às 24h00. A documentação exigida deverá ser encaminhada ao e-mail
diretoria@vivendoeaprendendo.org.br, com o assunto “Seleção para moderação e mediação da
elaboração e construção coletiva do PPP e RE”.

5. CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAR DA SELEÇÃO
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5.1 São condições gerais para participar do processo de seleção apresentar:
5.1.1 proposta de moderação, mediação e de desenvolvimento das atividades com uso de
metodologia participativa que envolva a comunidade de Associados da Vivendo e Aprendendo.
5.1.2 na proposta definir qual a metodologia que será aplicada desenvolvendo, no mínimo, os
seguintes elementos: Princípios, missão e visão; Estrutura e gestão da Escola; Diretrizes e
Currículo; Avaliação e; Processos Formativos.
5.1.3 Previsão de ao menos 6 (seis) encontros, no 2o semestre de 2018, em que se realizarão as
dinâmicas propostas com a comunidade associativa.
5.1.4 estratégia de comunicação a ser utilizada no ambiente interno, junto à comunidade de
Associados, que permita criar um fluxo de informação para todos.
5.1.5 proposta de valor a ser pago pelo trabalho.
5.1.6 comprovar de forma documental a capacitação técnica e experiência compatível,
preferencialmente com ênfase na área educacional.
5.1.7 Idoneidade pública e cadastral.

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Fase 1
6.1 Apresentar proposta de moderação para construção coletiva e elaboração do PPP e do RE da
Vivendo e Aprendendo.
6.2 Apresentar a(s) metodologia(s) que serão aplicadas na moderação para construção coletiva e
elaboração do PPP e do RE.
Fase 2
6.3 Promover ampla e democrática discussão a respeito dos seguintes tópicos: princípios, missão e
visão; estrutura e funcionamento da escola, com ênfase na gestão administrativa e pedagógica;
diretrizes e currículo; avaliação e processos formativos.
6.4 Mobilizar a comunidade escolar da Vivendo e Aprendendo para construção coletiva e
elaboração do PPP e do RE.
6.5 Contribuir com a sistematização das informações e registros coletados referentes aos tópicos
elencados no item 6.3 deste Edital.
Fase 1 e 2
6.6 Indicar e implementar uma estratégia interna de comunicação para envolvimento, ciência e
participação da comunidade escolar no processo de regularização.

7. PRODUTOS
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Fase 1
7.1 Proposta de atuação da consultoria apresentada à Direção.
7.2 Metodologia da moderação definida e validada pela Direção.
Fase 2
7.3 Realização de pelo menos 6 (seis) encontros com aplicação de metodologia participativa com
a comunidade escolar.
7.4 Promoção da mobilização da comunidade escolar.
7.6 Estratégia de comunicação interna desenhada e aplicada.
7.5 Relatório Final contendo recomendações, pontos fortes, desafios e oportunidades para a
construção do PPP e do RE.

8. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Os interessados na prestação dos serviços especializados decorrentes do presente Edital deverão
preencher os seguintes requisitos técnicos:
É obrigatório que o profissional que representa a empresa ou o consultor disponham de:
a) Pós-graduação (lato ou stricto sensu), em qualquer área.
b)

Mínimo de 5 (cinco) anos de experiência profissional comprovada em atividades de
moderação/facilitação de processos com metodologias participativas.

Meios de verificação: certificados, atestados, declarações e/ou contratos.
(Requisitos de caráter eliminatório, decisivos para habilitação dos candidatos, para sua
continuidade do processo seletivo. Devem ser descritos de maneira ampla, mas relacionados
ao campo de conhecimento foco da contratação. A quantificação e definição dos meios de
verificação para aferição desses requisitos será efetuada, internamente, pela Comissão
Avaliadora do processo seletivo).
É desejável que a empresa/consultor disponha de:
A) Formação comprovada em metodologias participativas.
B)

Experiência comprovada em coordenação e mobilização de grupos.

(Requisitos de caráter classificatório, devendo ser previstos, também internamente, pela
Comissão Avaliadora do processo seletivo, as pontuações a serem computadas para cada
requisito que permitirão gerar ordem de classificação dos proponentes, considerando o
custo/benefício das propostas e, principalmente, a verificação da capacidade de oferecer
metodologia que contemple ampla participação da comunidade).
9. ETAPAS
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Etapa 1 – Divulgação do Edital no site da Vivendo e Aprendendo e na Secretaria da
escola de 24/05/2018 a 04/06/2018.
Etapa 2 – Apresentação das propostas de atuação, dentro do prazo para inscrição, que
deverão conter a documentação da empresa ou do profissional que comprove as condições gerais
para participação nesta seleção indicados no Item 5 deste Edital, bem como a proposta
metodológica para realização do serviço, proposta de valor.
Etapa 3 – Análise da documentação das empresas ou consultores para comprovação das
exigências documentais.
Etapa 4 – Avaliação das propostas de atuação e de metodologia participativa.
Etapa 5 – Resultado Parcial, passível de recurso, a ser divulgado no site da Vivendo e
Aprendendo e na Secretaria da escola até a data provável de 11/06/2018.
Etapa 6 - Prazo de dois dias, subsequentes ao dia de divulgação do Resultado Parcial, para
recurso.
Etapa 7 – Resultado final da seleção, a ser divulgado no site da Vivendo e Aprendendo e
na Secretaria da escola até a data provável de 15/06/2018.

10. CRONOGRAMA
Divulgação do Edital

24/05/2018

Prazo para inscrição

24/05/2018 a 04/06/2018

Análise da documentação e avaliação das proposta de 05/06/2018 a 10/06/2018
atuação e de metodologia
Resultado Parcial

11/06/2018

Prazo para recurso

12/06/2018 e 13/06/2018

Resultado final

15/06/2018
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