
 
 

  

 

Termo de Referência 

Introdução: 

O Instituto de Estudos Socioeconômicos, Inesc, é organização social com quarenta e três anos 

de atuação na defesa e promoção de direitos humanos e análise de orçamento público para 

incidência em políticas públicas e formação de sujeitos (as) de direitos. Atuamos com vários 

públicos, mas crianças e adolescentes são parte de nossas prioridades, com ênfase em gênero e 

raça e olhar feminista e antirracista para o desenho das políticas.  

Desenvolvemos uma metodologia intitulada Orçamento e Direitos, com cinco lentes para 

amplificar o nosso olhar. São elas i) financiamento público com justiça social; ii) máximo de 

recursos disponíveis para realização de direitos; iii) realização progressiva de direitos; iv) não-

discriminação e v) com participação popular.  Então, para nós, a participação em geral, e a 

participação de mulheres, adolescentes, negras em particular, no desenho das políticas públicas, 

é fundamental.  

Participamos, desde 2020, da Rede de Ativistas pela Educação, do Fundo Malala, onde 

desenvolvemos projeto de acompanhamento orçamentário e formação de meninas 

adolescentes. Além de projeto coletivo com as demais organizações da rede, sobre o processo 

eleitoral e seus desdobramentos, intitulado projeto Eleições. 

No âmbito desse projeto, que se encontra na última etapa, está previsto acompanhamento dos 

primeiros 100 dias de governos estaduais e Federal, suas secretarias de educação e o Ministério 

da Educação. Com levantamento das propostas prioritárias, das políticas e programas já 

lançados, das composições de assessorias, com olhar para gênero e raça, além de capacidade 

técnica e histórico de atuação. E, por fim, se os eleitos assinaram a carta compromisso pela 

educação e a tem como guia para atuação.  

 

Objetivo da consultoria 

Contratação de duas consultoras/es para o i) acompanhamento das ações de educação 

(secretarias de educação)  nos 26 estados e o Distrito Federal e ii) acompanhamento dos 

parlamentares, especialmente integrantes das comissões de educação, nas 26 assembleias 

legislativas e Câmara distrital de acordo com o quadro de indicadores construído em diálogo 

com o Inesc e baseado na Carta Compromisso apresentada pela Rede de Ativistas pela Educação 

do Fundo Malala e Campanha Nacional pelo Direito à Educação. 

 

https://media.campanha.org.br/acervo/documentos/Carta_Compromisso_ok.pdf


 
Qualificações Profissionais: 

- Formação em ciências humanos, ou licenciaturas, ou com experiência em acompanhamento 

de políticas públicas de educação. Preferencia para pessoas negras e LGBTQIAP+. 

 

Atividades: 

• Acompanhamento das secretarias de educação dos 26 estados e o DF. 

• Acompanhamento das assembleias legislativas e Câmara Distrital. 

• Levantamento das políticas propostas e composição das secretarias. 

• levantamento dos mandatos e propostas dos parlamentares ligados à educação. 

• preenchimento de tabela de indicadores. 

• Reuniões semanais com assessoria do Inesc. 

• Elaboração de relatório final. 

Cronograma: 

1) Envio de currículo e proposta de trabalho e de remuneração até o dia 23 de janeiro; 

2) retorno de selecionados dia 30 de janeiro; 

3) reunião de alinhamento dia 31 de janeiro; 

4) relatório parcial do Poder Executivo em final de fevereiro. 

5) relatório parcial dos legislativos em 15 de março ou após composição das comissões 

temáticas.  

6) Reuniões quinzenais com equipe de monitoramento da Rede de Ativistas pela Educação 

do Fundo Malala 

7) Segundo relatório parcial em 30 de março.  

8) Relatório final até 10 de abril. 

 

Recebimento da proposta:  

As(os) interessadas(os) deverão enviar um e-mail para inesc@inesc.org.br até o dia 23 de janeiro 

de 2023, às 23h59 (horário de Brasília), com os seguintes documentos: 

 ● Proposta geral a ser desenvolvida, caso aprovada, com a remuneração proposta. 

 ● Currículo.  

 

Produtos: 

1) tabela de indicadores preenchida. 

2) relatórios parciais. 

3) relatórios finais. 

Prazo:   

20 de janeiro a 10 de abril 2023. 



 
 

 

Brasília, 12 de janeiro de 2023 

 

Cleomar Manhas 

Assessora Política 


