
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL 

 Relatório Final de Acompanhamento da Implementação do Consenso de Montevidéu – 2018 

TERMO DE REFERÊNCIA (a ser preenchido pelo Escritório Contratante) 

Escritório Contratante Fundo de População das Nações Unidas, Escritório de País - Brasil 

Objetivo da consultoria 
 
No âmbito do Projeto em parceria entre o UNFPA e a Secretaria de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR), tendo em vista a preparação para 
a realização da Terceira Conferência Regional sobre População e Desenvolvimento 
de América Latina e Caribe, o objeto desta consultoria é a revisão das informações 
constantes no Relatório Preliminar para o Relatório Final de Acompanhamento da 
Implementação do Consenso de Montevidéu. O Relatório preliminar foi apresentado 
pelo Brasil durante a Reunião Extraordinária da Mesa Diretiva da CRPD que ocorreu 
de 7 a 9 de novembro de 2017 em Santiago, Chile.  O Relatório inclui todos os nove 
capítulos do Consenso de Montevidéu e Guia Operacional, visto que o Comitê 
considera que todos os temas são de alta relevância para o país. 
 

Escopo do trabalho ATIVIDADES 

a) Realizar reunião de alinhamento com a SAE/PR; 

b) Realizar a leitura do Relatório Preliminar com destaque aos itens de 

atenção/revisão conforme orientação da SAE/PR; 

c) Revisar do relatório em acordo com os pontos definidos na reunião 

de alinhamento, em particular inclusão de políticas públicas em vigência; 

d) Apresentar e discutir as recomendações com a equipe da SAE/PR e 

do UNFPA, com reuniões presenciais e virtuais sempre que necessário; 

e) Participar da próxima reunião da CNPD, quando o Relatório 

Preliminar deverá ser distribuído já revisado;  

f) Incorporar as sugestões da CNPD para o relatório final 

g) Elaborar o documento final. 

PRODUTO 
 
PRODUTO ÚNICO: Relatório final com estrutura semelhante à do relatório preliminar 
com todas as recomendações da SAE/PR e da CNPD incorporadas. O produto deve 
ser formatado no padrão ABNT.    

Duração do contrato 
 
De 11 de junho 2018 a 31 de agosto de 2018 
 

Local onde os serviços 
devem ser entregues 

O produto deverá ser encaminhado em formato eletrônico, por e-mail, para 
vmonteiro@unfpa.org, no prazo de entrega estipulado no escopo de trabalho. 



 

 

 

 

Datas de entrega e como 
o trabalho será entregue 
(ex. arquivo eletrônico, 
meio físico, etc.) 

O produto deverá seguir os padrões e normas de formatação da ABNT. 

O documento deve utilizar dados nacionais oficiais e devidamente referenciados.  

Não serão aceitos produtos que apresentem mera reprodução de conteúdo da 
internet ou livros de outros autores sem os créditos devidos ou ainda sem que tais 
conteúdos sejam minimamente tratados/analisados pela consultora. 

Não serão aceitos produtos que apresentem textos já escritos pelo(a) consultor(a) 
em outros produtos ou publicações sem referência a eles.  

Monitoração e controle de 
andamento, inclusive 
exigências de relatórios, 
periodicidade, formato e 
prazo final 

 
O monitoramento e acompanhamento do trabalho será realizado pelo supervisor, 
que deverá analisar e aprovar o produto apresentado.  

Disposições de 
supervisão 

Os trabalhos deverão ser desenvolvidos sob a supervisão da SAE/PR e do UNFPA. 

Capacitação, 
qualificações e 
competências 
necessárias, inclusive 
idiomas 

Competências Obrigatórias 
 Doutorado concluído na área de demografia ou áreas correlatas. 
 Mínimo de 5 anos de experiência com metodologias quantitativas e 

qualitativas em ciências sociais. 
 Experiência profissional ou acadêmica em análise e sistematização de dados 

voltados para políticas públicas. 
 Conhecimentos e experiência em elaboração de relatórios. 

 
Competências Desejáveis 

 Capacidade de organização e cumprimento de prazos. 
  Capacidades de análise e síntese, de comunicação escrita. 

 

 

Insumos / serviços a 
serem fornecidos pelo 
UNFPA ou parceiro de 
implantação, se aplicável 

 
O consultor realizará as atividades via home office e deverá dispor de instrumentos 
e artefatos pessoais para a entrega dos produtos (computador, internet e outros). 

Prazos 

Entrega do produto: revisão preliminar até o dia 25 de junho de 2018 e final até o 

dia 30 de julho de 2018. 

 

Outros dados pertinentes 
ou condições especiais, 
se houver 

Linha Orçamentária:  

Valor Total da Consultoria: R$ 16.000,00 

O pagamento será realizado após aprovação do produto por parte da SAE e do 

UNFPA. 

 

Assinatura do Oficial 
Solicitante no Escritório 
Contratante 

 
 

Data:  


