
Por setorial (US$) Por Projeto (US$) Por setorial (US$) Por Projeto (US$)
Cotação do Dólar  

Memória de Cálculo / 
Contrato

1

Suporte para reformular o teste de proficiência administrado 
aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação 
profissional, tomando em consideração a possibilidade de 
desenvolver certificações de habilidades validadas e 
reconhecidas junto ao setor produtivo.

1

Suporte para reformular o teste de proficiência administrado
aos alunos das escolas secundárias estaduais de educação
profissional, tomando em consideração a possibilidade de
desenvolver certificações de habilidades validadas e
reconhecidas junto ao setor produtivo.

                                       374.353,64 1.197.931,65R$           3,2

2
Apoio na melhoria do desenho da formação continuada 
voltados para gestores, professores e instrutores das escolas 
de educação profissional secundárias do Estado.

2

Apoio na melhoria do desenho da formação continuada
voltados para gestores, professores e instrutores das escolas
de educação profissional secundárias do Estado. Incluindo a
Avaliação de Desempenho Institucional.

                                         83.599,52 267.518,45R$              3,2

3 Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissiona
Consultor Individual Analista em Banco de Dados. (01 analista)                                          27.075,60 86.641,92R$                3,2

4 Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissiona
Consultor Individual Analista em Banco de Dados. (01 analista)                                          27.075,60 86.641,92R$                3,2

5 Impact Evaluation Workshop em Istambul.                                             3.154,13 7.132,11R$                  2,2612

6
CURSO sobre Programa de Liderança Executiva em
Desenvolvimento da Primeira Infância para 01 técnico da
SEDUC. 

                                           4.466,03 10.098,59R$                2,2612

7 Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em
instrumento WMS (World Management Survey).                                          25.728,75 82.332,00R$                3,2

8

Consultoria de Empresa para o desenvolvimentodas ações de
formação para gestores das creches e pré-escolas dos
municípios cearenses beneficiados através do Programa de
Fortalecimento Institucional da Educação infantil. 

                                       244.309,68 781.790,99R$              3,2

9

Contratação de empresa especializadapara operacionalizare
executar os serviços de logística das ações de formação para
gestores da educação infantil dos municípios cearenses
beneficiados e da avaliação de impacto.

                                       318.941,00 1.020.611,20R$           3,2

10

Contratação de Empresa Especializada para serviço de
Impressão Gráfica dos materiaisde divulgação e dos materiais
pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação
infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados.

                                         91.449,17 292.637,33R$              3,2

11

Contratação de Consultor Individual Especialista em Avaliação
de Programaspara identificar o impacto do Programa de Apoio
ao DesenvolvimentoInfantil – PADIN sobre o desenvolvimento
cognitivo e não cognitivo das crianças participantes do
programa. 

                                           4.139,40 9.360,00R$                  2,2612

12

Contratação de Consultoria Individual especializada em
Desenvolvimento Infantil, com foco na educação, para o
aprofundamento do referencial teórico e operacional do
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN). 

                                         25.207,85 57.000,00R$                2,2612

13

Contratação de Consultoria Individual especializada em
Desenvolvimento Infantil, com foco na saúde, para o
aprofundamento do referencial teórico e operacional do
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN). 

                                         29.188,04 66.000,00R$                2,2612

14

Contratação de empresaespecializadapara elaboraçãode arte
gráfica/design, revisão ortográfica, editoração, diagramação,
revisão de conteúdo, expedição de arquivo digital e impressão
gráfica dos manuais e cartilhas do Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Infantil – PADIN, da Secretaria da
Educação.  

                                         61.838,85 139.830,00R$              2,2612

15

Contratação de serviços técnicos de Empresa de Consultoria
especializada em visitas domiciliares e para formação dos
Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos supervisores do
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (PADIN). 

                                       202.891,81 656.355,00R$              3,235

16
Contratação de serviço de empresa para apoio logístico das
formações do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos - 08
Municípios. 

                                       309.109,89 999.970,50R$              3,235

17
Contratação de Empresa de Consultoria para realizar
Aplicação e Avaliar os resultados de Impacto do PADIN.
(Coleta de Dados).

                                    1.155.818,22 3.739.071,95R$           3,235

18 Contratação de Consultoria Individual para Coordenar o
Trabalho de Campo para  Avaliação de Programa PADIN.                                          22.627,51 73.200,00R$                3,235

19 Contratação de Consultoria Individual para Coordenar o
Trabalho de Campo para  Avaliação de Programa PADIN.                                          22.627,51 73.200,00R$                3,235

                         3.033.602,20                                     3.033.602,20                      9.647.323,61 

Atualizado em 31/12/2016

PADIN - Desenho , implementação, monitoramento e 
avaliação do piloto de apoio domiciliário.

Projetos de Assistência Técnica PforR por Setorial - SEDUC

Área Eixo Especialista Órgão  Projetos  Subprojetos

Valor estimado em Dólar Valor estimado em Reais

Cristian Quijada
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TOTAL                                                          9.647.323,6

Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional, 
Formação Técnica e Formação de Professores.

Treinamento para os Coordenadores e Diretores de Creches.

Rita Almeida

SEDUC                          3.033.602,20                      9.647.323,61 
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