
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020111600208

208

Nº 218, segunda-feira, 16 de novembro de 2020ISSN 1677-7069Seção 3

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
TOCANTINS

CAMPUS COLINAS DE TOCANTINS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2020 - UASG 158633

Número do Contrato: 1/2018.
Nº Processo: 23725029945201871.
INEXIGIBILIDADE Nº 1/2018. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E
TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 69112514000135. Contratado : PRIMASOFT
INFORMATICA LTDA. -.Objeto: Prestação de serviço de manutenção, suporte técnico e
atualizações em software de Automação e Administração de Bibliotecas (SAB), utilizado na
biblioteca do Campus Colinas do Tocantins/IFTO. Fundamento Legal: Lei Federal nº
8.666/1.993 . Vigência: 05/11/2020 a 05/11/2021. Valor Total: R$1.278,12. Fonte:
8100000000 - 2019NE800084. Data de Assinatura: 05/11/2020.

(SICON - 13/11/2020) 158633-26424-2020NE800500

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS
ANÍSIO TEIXEIRA

EDITAL Nº 97, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020

O PRESIDENTE SUBSTITUTO DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS
EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA - INEP, torna pública a abertura de inscrições para seleção,
habilitação e classificação de professores e artistas visuais interessados em compor o Banco
de Elaboradores de Imagens do Sistema de Avaliação da Educação Básica - Saeb, a fim de
subsidiar a produção de itens cognitivos das avaliações da Educação Básica por meio de
solução e inovação tecnológica visual e produção digital de imagens, HQs, ilustrações,
fotografias e demais artes digitais intermidiáticas.

Esta Chamada Pública substitui o Edital Inep nº 9 de 2013, para reestruturação
e ampliação do Banco de Elaboradores de Imagens - BEI e do Banco de Imagens - BI.

1.DO OBJETO
1.1 O presente Edital tem por objeto a habilitação e classificação de professores

e artistas visuais para compor o Banco de Elaboradores de Imagens - BEI, a fim de elaborar
imagens (ilustrações e fotografias) no formato digital como subsídio à elaboração de itens
cognitivos das avaliações da educação básica e atividades afins.

2.DO AMPARO LEGAL
2.1 O cadastramento de colaboradores para o Saeb encontra amparo no art. 25

da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
2.2 O pagamento relativo às atividades desenvolvidas no âmbito do BEI-BI

fundamenta-se na Lei nº 11.507, de 20 de julho de 2007, e suas alterações, no Decreto nº
6.092, de 24 de abril de 2007, e suas alterações, e na Portaria INEP nº 372, de 8 de maio
de 2017.

3.DA JUSTIFICATIVA
3.1 A Lei que institui o Plano Nacional de Educação (Lei 13.005/2014), atribui ao

Inep o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, coordenado pela União, em
colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, constituirá fonte de
informação para a avaliação da qualidade da educação básica e para a orientação das
políticas públicas desse nível de ensino.

3.2 Esta chamada pública visa possibilitar a colaboração da comunidade
docente de artes, belas artes, artes visuais, ilustração, design gráfico, fotografia e áreas
afins de todo o Brasil nos processos de elaboração e produção de imagens digitais
(ilustrações e fotografias com ênfase na produção, tratamento, manuseio, reformulação,
arquivamento e disponibilização digital) a serem utilizadas na produção de itens cognitivos
das avaliações educacionais em larga escala da educação básica.

3.3 Portanto a atualização do corpo de elaboradores e revisores do BEI é
fundamental para produção de imagens digitais com qualidade para a elaboração de itens
que irão compor os instrumentos de avaliação em larga escala, impressos e/ou
eletrônicos.

4.DAS FASES E CONDIÇÕES DE CADASTRAMENTO, INSCRIÇÃO, HABILITAÇÃO E
C L A S S I F I C AÇ ÃO

4.1 Habilitação
4.1.1 Considerar-se-á habilitado à classificação o candidato inscrito no site

http://bni.inep.gov.br/inscricao/, dentro do período de inscrição, que atender às seguintes
condições:

I - possuir os requisitos mínimos descritos no Anexo I;
II - ter disponibilidade e habilidade para elaboração de imagens digitais

(ilustrações e fotografias) que poderão compor os itens das avaliações em larga escala da
educação básica;

III - ter habilidade específica em ilustração e/ou fotografia ou na produção de
solução digital de questões visuais voltadas para a educação básica;

IV - ter conhecimentos de informática suficientes para acessar, editar e realizar
serviços em plataformas na internet;

V - não ser do quadro de servidores efetivos ou comissionados do MEC, da
CAPES, do INEP, do FNDE, do CNPq e FINEP, ou neles em exercício, excetuado docente do
ensino superior;

VI - não ter sido afastado do quadro de colaboradores do BEI por qualquer
razão prevista em edital anterior ou por razões de desempenho ou por atitudes julgadas
inadequadas;

VII - não ter pendências junto às autoridades tributárias no momento da
capacitação.

4.1.2 O sistema de cadastro do Inep não permitirá a conclusão do cadastro dos
candidatos que não preencherem as etapas citadas no presente item.

4.1.3 Os candidatos poderão se inscrever para mais de um perfil: ilustração
e/ou fotografia. Nesse caso, serão necessárias inscrições independentes no sistema de
cadastro do Banco Nacional de Itens - BNI.

4.2 Cadastramento e inscrição
4.2.1 O cadastramento e inscrição poderão ser realizados no período de 21 de

novembro de 2020 a 8 de janeiro de 2021 pelo endereço eletrônico:
http://bni.inep.gov.br/inscricao.

4.2.2 Considerar-se-á inscrito o candidato que cumprir as seguintes etapas:
I - preencher corretamente todas as informações solicitadas no sistema de

inscrição de elaboradores de imagens do Inep;
II - ter experiência artística, docente ou em pesquisa;
III - indicar, no ato da inscrição o perfil a que está se candidatando;
IV - anexar os documentos comprobatórios das informações prestadas no

momento da inscrição para cada perfil, conforme item 4.3 deste Edital;
V - os documentos da inscrição deverão ser anexados em PDF em ARQUIVO

ÚNICO contendo o nome do candidato e número do perfil selecionado;
VI - O candidato poderá se inscrever para mais de um perfil.
O sistema de inscrição do Inep não permitirá a conclusão do cadastro dos

candidatos que não preencherem as etapas citadas no presente item.
4.3 Comprovação das informações prestadas
4.3.1 A pontuação dos candidatos será validada mediante análise dos

documentos inseridos no sistema de inscrição. Os documentos devem ser digitalizados,
preferencialmente em PDF, devendo estar legíveis, sob pena de serem desconsiderados.

4.3.2 Para a comprovação da formação acadêmica ou continuada:
I - diploma ou certificado (FRENTE E VERSO) ou declaração de conclusão de

curso na área de interesse deste edital; e
II - atas de defesa de mestrado ou doutorado com aprovação, desde que a

defesa tenha ocorrido até 6 meses após a conclusão do curso.
4.3.3 Para a comprovação da experiência em artes visuais, docência ou em

pesquisa:
I - contrato na carteira de trabalho que informe o cargo e etapa de ensino em

que assumiu função artística, docente ou em pesquisa e data de admissão e demissão,
quando for o caso; (sem a indicação do nível, etapa de ensino e sem a devida clareza do

período de serviço os pontos não serão computados). Contracheques não serão
considerados na análise como comprovação de experiência.

II - declaração da instituição empregadora ou declaração da instituição para a
qual prestou serviços que informe o cargo e a etapa de ensino em que assumiu função
docente ou de pesquisa e data de admissão e demissão, quando for o caso (sem a devida
clareza do período de serviço os pontos não serão computados).

4.3.4 Para a comprovação de experiência em elaboração e/ou revisão de
imagens e fotografias digitais: certificado ou declaração de entidade contratante
informando o serviço realizado, e a avaliação/exame em larga escala para a qual as
imagens foram elaboradas.

4.3.5 Para a comprovação de produção bibliográfica em artes, ilustração,
fotografia e design gráfico ou em elaboração eletrônica e tratamento digital de
ilustrações:

I - publicação de resumos ou trabalhos em anais de eventos: certificado de
aprovação de trabalho, ou cópia da publicação do site com indicação de autoria;

II - publicação de artigos, ilustrações, fotografia ou capítulos de livros: ficha
catalográfica ou sumário de revista científica ou livro contendo o nome do autor e dados
de catalogação, ou cópia da publicação; e

III - publicação de livros ou em livros eletrônicos ou impressos: página contendo
os dados de catalogação com o nome do candidato como autor, ilustrador, fotógrafo ou
cópia da publicação.

4.3.6 Para a comprovação de premiação em artes, fotografia, ilustração e
design gráfico: certificado de participação com a respectiva premiação.

4.3.7 Para a comprovação de experiência em artes visuais e/ou fotografia o
candidato deve inserir link para portfólio com a identificação de autoria.

4.3.8 Para a comprovação da inexistência de pendências tributárias, após
classificação, quando solicitado: certidão negativa conjunta de débitos obtida no site da
Receita Federal.

4.3.9 O Inep poderá solicitar a qualquer momento a entrega de documentos
originais para a comprovação das informações prestadas.

Os inscritos que não anexarem os comprovantes relativos às informações
prestadas para cada perfil, como disposto neste item, serão classificados levando-se em
consideração apenas as informações comprovadas no momento da inscrição, não sendo
aceitos documentos enviados posteriormente.

O Anexo III apresenta um modelo sugerido de declaração de experiência.
As cópias ilegíveis não serão consideradas para fins de comprovação, e

diplomas expedidos por universidades estrangeiras só têm validade se reconhecidos
conforme o artigo 48 da Lei nº 9.394 de 1996.

4.4 Dos Requisitos de Pontuação
Para classificação dos candidatos habilitados serão considerados para efeito de

pontuação os requisitos constantes do Anexo I deste Edital.
A classificação é estabelecida segundo a pontuação obtida a partir da

conferência dos documentos comprobatórios dos requisitos complementares e tem a
função de determinar a ordem em que os candidatos serão convocados para as
capacitações. Os critérios de desempate estão apresentados no item 4.5.3.

O quantitativo de classificados convocados para as capacitações seguirá
critérios estabelecidos pelo Inep conforme necessidade.

4.5 Convocação dos classificados
4.5.1 Cumprida a etapa de habilitação e classificação o Inep realizará a

convocação para a capacitação de elaboradores/revisores de imagens (ilustrações e
fotografias) de acordo com a classificação obtida e a critério da necessidade do órgão. A
definição do tipo de atividade, elaboração e/ou revisão de imagens, é prerrogativa da
equipe do Inep.

. Perfil At r i b u i ç ã o Pontuação
Máxima

. 1 Elaboradores e/ ou revisores técnico-pedagógicos de ilustrações, no
formato digital, como subsídio à elaboração de itens cognitivos das
diversos avaliações da educação básica.

Até 100
pontos

. 2 Elaboradores e/ ou revisores técnico-pedagógicos de fotografias, no
formato digital, como subsídio à elaboração de itens cognitivos das
diversas avaliações da educação básica.

Até 100
pontos

4.5.2 A convocação para a capacitação não garante ao classificado a condição
de elaborador de imagens - colaborador do BEI-BI das avaliações da Educação Básica. A
garantia decorre da efetiva participação em todas as atividades de capacitação e o
quantitativo de classificados que serão convocados para cada oficina de elaboração e
revisão de imagens dependerá das necessidades do Inep.

4.5.3 Serão considerados, nesta ordem, os seguintes critérios para efeito de
desempate:

a) maior pontuação em experiência na elaboração ou revisão de imagens;
b) maior pontuação em experiência artística;
c) maior pontuação em experiência docente;
d) maior pontuação em formação acadêmica;
e) maior idade.
4.5.4 Os candidatos habilitados classificados e não convocados para participar

de evento no Inep, permanecerão com seu cadastro ativo no sistema e poderão ser
chamados a participar a qualquer tempo, bem como poderão participar de outras
Chamadas Públicas realizadas pelo Inep desde que, por ocasião da nova convocação,
confirmem o interesse em participar do processo e concorrer ao perfil solicitado.

4.5.5 A condição de colaborador no Banco de Elaboradores de Imagens - BEI
decorre da efetiva participação em todas as etapas do processo de cadastramento,
inscrição, habilitação , classificação e estará sujeita à avaliação de desempenho no
andamento dos eventos, cujo aproveitamento mínimo esperado é a aceitação de mais da
metade da produção, considerando a demanda do Inep.

4.5.6 Conforme a necessidade do serviço, a critério do Inep, os colaboradores
do BEI-BI poderão ser chamados a participar de eventos relacionados às demais avaliações
e exames da educação básica.

4.5.7 Serão listados em ordem de classificação, aqueles que atingirem a
pontuação mínima estabelecida neste edital. Após a classificação, o candidato poderá a
qualquer tempo participar das atividades descritas neste edital. Salvo pelos motivos de
desabilitação detalhado no item 7 do edital.

4.6 Capacitação dos classificados convocados
4.6.1 Quando convidado a participar de capacitação, requerer-se-á que o

candidato assine os Termos de cessão de direitos autorais e de Compromisso, Sigilo e
Confidencialidade e de responsabilidade de uso de acesso remoto via TOKEN, do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep, que receberá para
obter acesso remoto às dependências do Órgão para uso do sistema BNI, anexos e desde
já o candidato declara conhecer e aceitar os termos propostos para sua participação.

4.6.2 A condição de colaborador será atribuída aos classificados que, ao final do
processo de capacitação, participarem de 100% das atividades propostas e obtiverem
aproveitamento mínimo de metade dos serviços solicitados no evento promovido pelo
Inep.

4.7. Objetivos e duração da capacitação
4.7.1 As atividades de capacitação dos especialistas classificados e convocados

poderão ser presenciais, remotas ou mistas, a critério da Administração.
4.7.2 A capacitação visa transmitir conhecimentos sobre normas e

procedimentos técnicos e pedagógicos requeridos para a produção, elaboração,
reformulação e revisão técnico-pedagógica de imagens (ilustrações e fotografias) como
subsídio à produção de itens para as diversas avaliações da educação básica conduzidas
pela equipe de pesquisadores e técnicos do Inep. A capacitação tratará de temas relativos
à solução técnico-pedagógica de questões visuais:

(a) histórico e contextualização das avaliações educacionais: Saeb;
(b) processo de elaboração de itens;
(c) imagens nos itens: desenvolvimento de ilustrações e fotografias no sistema

BNI Oficina;
(d) a taxonomia de gestão do Banco de Imagens - BI, com as categorias de

descritores e demanda de imagens (ilustrações e fotografias);
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