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PROJETO 914BRZ1077 EDITAL Nº 04/2020 

1. Perfil: Consultor Especialista em Comunicação 

2. Nª de vagas: 01 

3. Qualificação educacional: É obrigatório Graduação em cursos das áreas das Ciências Sociais 

Aplicadas ou das Ciências Humanas, devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação. 

4. Experiência profissional: É obrigatório Experiência mínima de 5 (cinco) anos atuando em atividades 

relacionadas à área da Comunicação. É desejável experiência de 5 (cinco) anos em Jornalismo. 

 5.Atividades:  

1.1. Realizar estudos, referências e números levantados acerca do panorama do Jornalismo de Dados no 

Mundo e no Brasil. 

1.2. Apresentar exemplos de reportagens relevantes de veículos importantes utilizando apuração de dados; 

1.3. Desenvolver estudos sobre técnicas e sobre como se produz uma reportagem baseada em dados, bem 

como de ferramentas utilizadas; 

1.4. Propor questionário eletrônico para realização de pesquisa on-line, junto a jornalistas de dados; 

1.5. Validar instrumento proposto junto à Seduc-SP, e definir rol de jornalistas de dados, no Brasil e, se 

for o caso, no Mundo, para aplicação do questionário eletrônico; 

1.6. Tabular e desenvolver relatório sobre o resultado dos questionários aplicados, com ênfase nos dados 

que demonstrem se há evidências de crescimento da função dentro do jornalismo; 

1.7. Realizar análise dos dados coletados, a fim de subsidiar a tomada de decisão quanto à oferta de uma 

disciplina eletiva sobre o tema, no âmbito do currículo do Novo Ensino Médio, do Estado de São Paulo. 

2.1. Analisar, a partir de informações fornecidas pela Seduc-SP, a formação dos docentes da rede estadual 

de São Paulo, da área de comunicação; 

2.2. Propor questionário eletrônico para realização de pesquisa online, junto aos docentes da rede estadual 

de São Paulo, acerca da identificação do grau de conhecimento de Jornalismo de Dados, e de demandas 

pelo tema, para subsidiar a construção de uma eletiva afim; 

2.3. Validar instrumento proposto junto à Seduc-SP, e definir amostra de docentes para aplicação do 

questionário eletrônico; 

2.4. Aplicar o questionário junto aos docentes, de acordo com a amostra definida; 

2.5. Tabular e analisar os dados levantados com a aplicação do questionário eletrônico; 

2.6. Desenvolver documento estruturado com os dados e a análise dos resultados do diagnóstico 

realizado; 

3.1. Propor infraestrutura mínima para as escolas da rede de São Paulo, considerada necessária para 

implementar uma disciplina eletiva de Jornalismo de Dados, nos moldes do que propõe o Novo Ensino 

Médio; 

3.2. Realizar estudo acerca da capacidade estrutural das escolas da rede, com base nas informações 

fornecidas pelas Diretorias de Ensino da Seduc-SP, em relação às necessidades de infraestrutura mínima 

para implementar uma disciplina eletiva de Jornalismo de Dados; 

3.3. Determinar quantas escolas teriam a capacidade de infraestrutura para realizar os cursos; 

3.4. Elaborar proposta descritiva das adaptações necessárias na estrutura atual das escolas, frente às 

necessidades de infraestrutura mínima para implementar eletiva de Jornalismo de Dados; 

3.5. Apresentar orçamento básico de equipamentos adicionais, por escola, para subsidiar à Secretaria na 

tomada de decisão do número de escolas a serem contempladas com as adaptações; 

4.1. Propor questionário eletrônico para realização de pesquisa online, junto aos alunos da rede estadual 

de São Paulo, para levantamento de demanda e sugestões que possam subsidiar a construção de uma 

disciplina eletiva de jornalismo de dados, nos moldes do que propõe o Novo Ensino Médio; 

4.2. Validar instrumento proposto junto à Seduc-SP, e definir amostra de alunos para aplicação do 

questionário eletrônico; 

4.3. Aplicar o questionário com os alunos, de acordo com a amostra definida; 

4.4. Tabular e analisar os dados levantados com a aplicação do questionário eletrônico; 

4.5. Desenvolver documento estruturado com a análise dos resultados do diagnóstico realizado; 



5.1. Estruturar e propor um projeto piloto de aulas a serem ministradas por jornalistas convidados, dentro 

do escopo de construção de uma disciplina eletiva de jornalismo de dados, nos moldes do que propõe o 

Novo Ensino Médio, contemplando uma metodologia com plano de aulas piloto, possíveis conteúdos e 

temas a serem ministrados. 

5.2. Definir, em conjunto com a Seduc-SP, a amostra de escolas, docentes e alunos que participarão da 

experiência. 

5.3. Elaborar, em conjunto com a Seduc-SP, a relação de jornalistas convidados para ministrar aulas. 

5.4. Realizar o projeto piloto, de acordo com a amostragem definida, incluindo incentivo à produção de 

reportagens pelos alunos, com o acompanhamento da Seduc-SP. 

5.5. Propor, validar e aplicar questionário junto a todos os participantes do projeto piloto, para o 

levantamento de dados e informações para subsidiar a construção de uma disciplina eletiva de jornalismo 

de dados, nos moldes do que propõe o Novo Ensino Médio; 

5.6. Tabular e analisar os dados levantados com a aplicação do questionário; 

5.7. Produzir documento com os resultados da experiência, recomendações e eventuais adaptações, 

baseadas no resultado do piloto, e, ainda, o registro de reportagens produzidas pelos estudantes da rede 

pública, participantes da experiência. 

6.1. Revisar os relatórios dos diagnósticos realizados junto aos docentes e alunos; 

6.2. Analisar os dados levantados no projeto piloto de aulas ministradas por jornalistas convidados; 

6.3. Elaborar proposta de estrutura para o Plano Pedagógico para a disciplina de Jornalismo de Dados, a 

ser desenvolvido pela Coordenação Pedagógica da Coped/Seduc-SP. 

6.Produtos/Resultados esperados: 

Produto 1 – Documento técnico contendo um diagnóstico para subsidiar a tomada de decisão quanto à oferta 

de uma disciplina eletiva de Jornalismo de Dados, no âmbito do currículo do Novo Ensino Médio, do Estado 

de São Paulo. 

Produto 2 – Documento técnico contendo diagnóstico do quadro de docentes da rede estadual de São Paulo 

em relação à formação na área de comunicação, e estudo sobre o conhecimento e a demanda pelo tema 

entre eles, no sentido de identificar cenários para a implementação de uma disciplina eletiva de Jornalismo 

de Dados, nos moldes do que propõe o Novo Ensino Médio. 

Produto 3 – Documento técnico contendo proposta da infraestrutura mínima necessária a rede de São Paulo 

implementar uma disciplina eletiva de Jornalismo de Dados nos moldes do que propõe o Novo Ensino 

Médio, e a análise da capacidade da estrutura atual das suas escolas.  

Produto 4 – Documento técnico contendo levantamento de demanda e sugestões, junto a alunos da rede 

estadual de São Paulo, para a oferta de uma disciplina eletiva de jornalismo de dados, nos moldes do que 

propõe o Novo Ensino Médio. 

Produto 5 – Documento técnico contendo os dados levantados com a realização de um projeto piloto de 

aulas a serem ministradas por jornalistas convidados, seguindo moldes de disciplinas eletivas do Novo 

Ensino Médio, incluindo a produção de reportagens dos alunos durante as atividades. 

Produto 6 – Documento técnico contendo proposta de estrutura de Plano Pedagógico para a disciplina de 

Jornalismo de Dados, com base nas diretrizes do Novo Ensino Médio, consolidando toda a apuração teórica 

e prática realizada anteriormente. 

 

7. Local de Trabalho: São Paulo 

8. Duração do contrato: 11 meses  

      

Os interessados deverão encaminhar os currículos do dia 08/04/2020 até o dia 15/04/2020  para o e-mail: 

ugp@educacao.sp.gov. br, conforme modelo de currículo padrão. No campo assunto deverá constar o 

código do Prodoc, o número do Edital e o Perfil. Serão desconsiderados os currículos remetidos em 

desacordo com estas exigências e/ou fora do prazo estipulado no Edital. O modelo padrão de currículo e 

o termo de referência completo para a vaga estão disponíveis em: 

http://app3.brasilia.unesco.org/vagasubo/  e https://www.educacao.sp.gov.br/publicacoes/.        

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 de empregados de suas 

subsidiárias e controladas, no âmbito dos projetos de cooperação técnica internacional, para execução 

de serviços de consultoria. Também é vedada a contratação de consultor que já esteja cumprindo 

contrato de consultoria por produto vinculado ao projeto de cooperação técnica internacional. Nova 

contratação do mesmo consultor, somente mediante nova seleção, nos termos do art. 5º do Decreto 

nº5.151/04, observados os prazos de interstício da Portaria MRE no. 8, de 4 de janeiro de 2017. 
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