
 
 
 
 
 

                                              
                                                   

 
 

Contrata 

Consultor na 

Modalidade Consultor Individual 

PROJETO 914BRZ1077 EDITAL Nº 09/2020 

1. Perfil: Consultor Especialista em Avaliação 

2. Nª de vagas: 01 

3. Qualificação educacional: É obrigatório que possua graduação em qualquer área com certificação 

devidamente reconhecida pelo MEC, e pós-graduação em Estatística. 

4. Experiência profissional: É obrigatório que possua experiência profissional mínima de 5 (cinco) anos 

atuando em atividades relacionadas à avaliação educacional ou programas educacionais, no setor público, 

devidamente comprovados.  É desejável experiência comprovada com metodologias de avaliação de no 

mínimo 01 (um) ano, incluindo conhecimentos técnicos específicos em metodologias estatísticas de 

avaliação (TCT, TRI, BIB, entre outras). 

5.Atividades:  

1.1. Sistematizar as informações da série histórica das avaliações (a partir de 2011), envolvendo elementos 

como: abrangência, periodicidade e comparabilidade ao longo do tempo; identificação dos anos/séries que 

participam e disciplinas avaliadas em cada ano/série – comparabilidade entre elas, média de resultados de 

cada série/disciplina. Organizar os dados em documento para servir de orientação aos gestores e 

professores; 

1.2  Comparar tecnicamente as características de cada avaliação (matrizes, escalas, itens, comparabilidade 

entre as avaliações e com avaliações nacionais e internacionais etc.); 

 1.3 Realizar levantamento das habilidades com maiores e menores desempenho para cada componente 

curricular, ano/série (dos últimos 3 anos de aplicação das avaliações); 

1.4 Realizar análise comparativa de resultados de algumas habilidades (a serem definidas pela SEDUC a 

partir de critérios pedagógicos), considerando o grau de dificuldade dos itens, de cada avaliação (dos 

últimos 3 anos de aplicação das avaliações); 

1.5 Realizar análise da composição das devolutivas produzidas, com vistas ao aprimoramento – públicos 

ao qual se destinam (gestor, gestor escolar, professores, pais e/ou alunos), e informações que cada uma 

contempla; 

1.6 Desenvolver parecer de qualidade geral de cada avaliação e de suas devolutivas, além de proposições 

para fins de aprimoramento, contextualizando tais resultados à realidade do estado e sinalizando ações que 

podem ser replicadas enquanto política indutora. 

2.1 Sistematizar as informações da série histórica das avaliações (a partir de 2008), envolvendo: 

responsável pelas avaliações; abrangência, periodicidade e comparabilidade ao longo do tempo; 

identificação dos anos/séries que participam e disciplinas avaliadas em cada ano/série – comparabilidade 

entre elas, resultados em participação e média de proficiência de cada série/disciplina. Organizar os dados 

em documento para servir de orientação aos gestores e professores. Elaboração de gráficos e mapas; 

2.2 Comparar tecnicamente as características de cada avaliação (TRI/TCT, uso de BIBs, matrizes, escalas, 

quem elabora os itens, banco de itens, comparabilidade com avaliações internas, nacionais e internacionais 

etc.); 

2.3 Realizar levantamento das habilidades com maiores e menores desempenho para cada componente 

curricular, ano/série (dos últimos 6 anos de aplicação das avaliações); 

2.4 Realizar análise comparativa de resultados de algumas habilidades, considerando o grau de dificuldade 

dos itens, de cada avaliação (dos últimos 6 anos de aplicação das avaliações); 

2.5 Realizar a interpretação das estatísticas dos dados coletados: proficiências e questionários de contexto 

(dos últimos 6 anos de aplicação das avaliações), com vistas a orientar a rede; 

2.6 Realizar análise da composição das devolutivas produzidas, com vistas ao aprimoramento – públicos 

ao qual se destinam (gestor, gestor escolar, professores, pais e/ou alunos), e informações que cada uma 

contempla; 

2.7 Desenvolver parecer de qualidade geral de cada avaliação e de suas devolutivas, além de proposições 

para fins de aprimoramento, contextualizando tais resultados à realidade do estado e sinalizando ações que 

podem ser replicadas enquanto política indutora. 



3.1 Analisar os dados de desempenho e evolução dos resultados das avaliações (últimos 6 anos de aplicação) 

com destaque para o aprimoramento das devolutivas. 

3.2 Propor melhorias para a divulgação dos dados coletados e da análise dos itens; 

3.3 Produzir documento para nortear as devolutivas por habilidade, componente curricular, ano/série; 

3.4 Realizar a interpretação dos resultados das avaliações, com enfoque nos itens e habilidades avaliadas, 

oferecendo situações práticas de análise para uso em sala de aula. 

3.5 Contextualizar os resultados das avaliações à realidade do estado, sinalizando ações pedagógicas que 

podem ser replicadas. 

4.1 Organizar série histórica das informações dos questionários de contexto para cada 

avaliação/série/disciplina, com resultados para Estado, Regionais e média nacional e dos demais estados, 

no caso das avaliações nacionais, e média OCDE, nacional e dos demais estados no caso do PISA;  

4.2 Comparar os questionários ao longo do tempo (questões comparáveis ao longo do tempo); 

4.3 Realizar a análise dos fatores associados aos resultados de desempenho em proficiência nas 

avaliações, com disposição gráfica (mapas, tabelas, gráficos); 

4.4 Realizar a análise dos resultados de cada uma das avaliações, buscando similaridades e disparidades 

entre as matrizes, itens, características de aplicação e finalidades de cada avaliação, fazendo paralelo aos 

fatores associados ao desempenho obtidos por meio da análise dos questionários. 

4.5 Analisar e consolidar os resultados das avaliações educacionais aplicadas, utilizando recursos 

gráficos. 

4.6 Organizar os dados em documento para servir de orientação aos gestores e professores; 

4.7 Elaborar documento técnico com a análise estatística dos dados das avaliações, utilizando exemplos 

de itens. 

⇨   Entregar relatórios, bases de dados e programas utilizados para implementação das estatísticas 

descritivas para que possam ser reproduzidas nas edições seguintes. Apresentar metodologia utilizada na 

análise da base de dados e relatórios produzidos a fim de propor um modelo para subsidiar a manutenção e 

replicação do processo. 

  

6.Produtos/Resultados esperados: 

Produto 1 – Documento técnico contendo comparativo entre avaliações diagnósticas e formativas da 

SEDUC (ADE – Avaliação Diagnóstica de Entrada, AAP – Avaliação da Aprendizagem em Processo, ADC 

– Avaliação Diagnóstica Complementar). 

Produto 2 – Documento técnico contendo comparativo entre avaliações somativas da educação básica 

(SARESP – Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, SAEB – Sistema de 

Avaliação da Educação Básica, PISA – Programa Internacional de Avaliação de Alunos). 

Produto 3 – Documento técnico contendo proposta de aprimoramento das devolutivas de resultado para 

todas as avaliações internas e externas da educação básica que a SEDUC pratica e/ou participa  

Produto 4 - Documento técnico contendo a análise estatística dos dados educacionais das avaliações 

externas que o Estado de São Paulo participa, a partir dos microdados SARESP, SAEB e relatórios PISA 

 

7. Local de Trabalho: São Paulo 

8. Duração do contrato: 11 meses  

Os interessados deverão encaminhar os currículos do dia 01/06/2020 até o dia 05/06/2020 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. 

 

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

