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Objeto: Contratação de instituição especializada para o EJA I e II (Educação de Jovens e Adultos) 

e EJA-FIC (Educação de Jovens e Adultos com Formação Inicial e Continuada) sendo oferecidos 

para munícipes que desejam concluir até o 5º ano do fundamental (EJA I) ou do 6º ao 9º anos (EJA 

II). Adicionalmente podem receber formação profissional, inclusive para aqueles do ensino médio, se 

houver a oferta no munícipio. 

  

Descrição Geral dos Serviços 

 

Este projeto tem como objeto principal o desenvolvimento da ação educativa, com elevação do 

conhecimento e formação profissional, com atuação nas áreas a serem definidas e direcionadas para 

o município e conforme necessidade informada pelo Departamento de Educação de Jovens e Adultos 

e com a estrutura e equipamentos disponíveis nas unidades escolares que possibilitem a realização 

dos cursos, em diversas modalidades de trabalho tendo como eixo central a educação para o mundo 

do trabalho e a convivência democrática. 

 

A população prioritária para esse primeiro objeto é aquela formada de jovens e adultos, compreendendo 

a faixa etária a partir de 15 anos, residentes ou trabalhadores no município que não puderam completar 

a escolaridade básica em tempo oportuno e que necessitam de requalificação profissional para 

reingressarem no mercado de trabalho. 

 

As diretrizes da ação se centrarão na organização da equipe habilitada para o trabalho, no 

planejamento do trabalho, na execução, formação e na sistematização de metodologias de formação e 

capacitação ocupacional desenvolvida.  

 

As metas gerais para o atendimento estimado para o primeiro e segundo semestres de 2018 prevê que 

a composição das turmas para a modalidade de Educação de Jovens e Adultos com Formação Inicial 

e Continuada – EJA I – FIC e EJA II – FIC será de número mínimo de 15 educandos/educandas e o 

máximo de 20 por turma.  

 

A proposta teórica de atendimento para a modalidade EJA está prevista em três dimensões: 

 

 Dimensão Formação Básica: que corresponde a elevação de escolaridade no Ensino 

Fundamental I e II. Nesse sentido, registre-se que a execução da formação básica é de 

responsabilidade da Secretaria de Educação, cabendo ao convênio contribuir no processo, 

buscando desenvolver atividades que estejam em conformidade com a proposta do currículo 

integrado. 

 Dimensão Formação Técnica Geral (FTG): que tem como objetivo o conhecimento da 

técnica, organização do trabalho e da produção em geral, ampliando sua compreensão sobre 

o universo do trabalho. 

 Dimensão Formação Inicial e Continuada: EJA 1 e EJA 2 (EJA-FIC): é a qualificação 

profissional, que se desenvolverá por meio dos Eixos Ocupacionais. A previsão é de um 

número mínimo de 15 educandos/educandas e máximo de 20 por turma. É a qualificação 

profissional que será ofertada para educandos, de acordo com critérios de escolarização e 

idade definidos em parceria com o Departamento de Educação de Jovens e Adultos com cursos 

de carga horária mínima de 160 horas. 


