
 
 

 

TERMOS DE REFERÊNCIA PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL 

Censo (demográfico e de trajetória profissional) de servidores públicos federais membros das 
carreiras de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG), Analista de 

Infraestrutura (AIE) e do cargo isolado de Especialista em Infraestrutura Sênior (EIS) 

Categoria: Pesquisador Assistente 

 

TERMOS DE REFERÊNCIA (a ser preenchido pelo Escritório Contratante) 

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

Objetos da consultoria: 
No âmbito do Projeto BRA06ENAP firmado entre a Escola Nacional de Administração 

Pública (ENAP) e o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), eixo Pesquisas, 

com vistas na produção de evidências por meio de dados e informações para a 

Administração Pública, o presente Termo de Referência visa estabelecer os parâmetros 

para a contratação de 3 (três) profissionais que integrarão a equipe que irá realizar a 

Pesquisa Demográfica e de Trajetória Profissional, junto a servidores públicos federais. 

 

O objetivo da pesquisa é realizar um censo (demográfico e de trajetória profissional) de 

servidores públicos federais membros das carreiras de Especialista em Políticas 

Públicas e Gestão Governamental (EPPGG), Analista de Infraestrutura (AIE) e do cargo 

isolado de Especialista em Infraestrutura Sênior (EIS), para a implementação de 

políticas públicas, com enfoque especial às políticas e ações voltadas para o 

desenvolvimento sustentável e as agendas relacionadas à temática de População e 

Desenvolvimento, bem como gerar subsídios para um melhor aproveitamento dessa 

força de trabalho na Administração Pública Federal e para o aperfeiçoamento dos 

programas de capacitação da ENAP voltados a esse público e, em especial, para estas 

temáticas. 

 

Escopo do trabalho: 

 

 

 

 

 

(Descrição de serviços, 
atividades ou produtos)  

O consultor (pesquisador assistente) será responsável pelo suporte e execução da 

coleta, análise e divulgação dos dados relacionados à pesquisa em tela, por meio das 

seguintes atividades: 

 

ATIVIDADES 

 

1. Apoiar a confecção dos instrumentos (questionários) do survey para cada 

carreira no formato estabelecido em conjunto com a ENAP e UNFPA; 

2. Realizar a coleta dos dados (survey) do censo das carreiras de EPPGG, AIE e 

EIS, sob a coordenação do consultor sênior; 

3. Realizar a consolidação e tratamento dos dados do censo das carreiras de 

EPPGG, AIE e EIS, sob a coordenação do consultor sênior; 

4. Prestar suporte na análise dos dados do censo das carreiras de EPPGG, AIE 



 
 

 
e EIS já tratados e consolidados; 

5. Apoiar a confecção de documentos técnicos e informativos, planos de trabalho 

e relatórios de monitoramento, tomando em consideração protocolos nacionais 

e internacionais relevantes para a temática; 

6. Elaborar briefings e apresentações e sistematizar informações e dados 

relevantes sobre as pesquisas realizadas; 

7. Prestar suporte na manutenção de arquivos de projetos e dados atualizados;  

8. Atuar em articulação com o escritório do Brasil do UNFPA e a ENAP; 

9. Sistematizar e organizar informações sobre os resultados obtidos nas 

atividades do projeto durante o período, a fim de contribuir para a produção de 

relatórios; 

10. Contribuir para a gestão do conhecimento por meio do registro e documentação 

de resultados e lições aprendidas; 

11. Realizar outras atividades, sempre que solicitado pelo supervisor. 

 

 
RESULTADOS ESPERADOS: 
 

1) Estudos comparativos e diagnósticos sobre o perfil, atuação e contribuição dos 
membros das carreiras de EPPGG, AIE e EIS para a implementação de 
políticas públicas; 

2) Relatórios e apresentações resumidas, visando a divulgação dos resultados 
das pesquisas. 

3) Boas práticas e lições aprendidas relacionadas à atuação do UNFPA no campo 
do censo e mapeamento de competências de carreiras. 

 
PRODUTOS:  
 
Obs: Os produtos serão elaborados conjuntamente pelo(a) consultor(a) modalidade 
pesquisador(a) sênior e pelos(as) consultores(as) modalidade pesquisador(a) assistente.  

 

Produto 1: Planejamento e cronograma de atividades/produtos; instrumentos de coleta 

de dados (Survey), aprovado pela ENAP e UNFPA; 

Produto 2: Relatório de Metodologia contendo todos os passos e limitações da coleta 

finalizada; primeira versão da base de dados completa. 

Produto 3: Versão final da base de dados tratada e documento técnico contendo 

levantamento e análise do perfil demográfico e da trajetória profissional dos membros 

da carreira de EPPGG e identificação das contribuições para a implementação de 

políticas públicas. 

Produto 4: Versão final da base de dados tratada e documento técnico contendo 

levantamento e análise do perfil demográfico e da trajetória profissional dos membros 

da carreira de AIE e do cargo isolado de EIS e identificação das contribuições para a 



 
 

 
implementação de políticas públicas. 

 

Todas as bases de dados e informações produzidas no âmbito destes Termos de 

Referência são da responsabilidade do UNFPA não sendo autorizado o uso ou 

divulgação dos dados pelo consultor/a contratado/a.  

Duração e horário de 
trabalho: 

De 11 de junho 2018 a 10 de dezembro de 2018 

Local onde os serviços 
devem ser entregues:  

Os produtos deverão ser entregues, por e-mail, aos endereços: vmonteiro@unfpa.org 
com cópia para flavio.cireno@enap.gov.br 

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

Os produtos deverão ser escritos em português, em linguagem jornalística, amigável e 
passível de compreensão pelo público geral, utilizando bibliografia científica como 
referência para as análises e recomendações. 

As pessoas contratadas devem dispor de equipamentos e meios para realizar o trabalho 
para o qual estão sendo contratadas.   

PRAZOS: 

Produto 1: até dia 12 de julho de 2018; 

Produto 2: até dia 20 de setembro de 2018; 

Produto 3: até dia 31 de outubro de 2018; 

Produto 4: até dia 30 de novembro de 2018. 

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

A supervisão e acompanhamento do trabalho será realizado por meio de análise dos 
produtos, supervisão presencial, reuniões periódicas (presenciais e também virtuais/ 
telefônicas) com os consultores e acompanhamento do andamento do trabalho, de 
modo a possibilitar eventuais “ajustes de rota” necessários para a garantia de produtos 
de qualidade. Uma avaliação final será conduzida mediante a entrega do último produto. 

Disposições de supervisão:  O consultor desenvolverá as atividades e produtos sob a supervisão de Vinícius 
Monteiro, Oficial de Programa do UNFPA e Flávio Cireno, Coordenador Geral de 
Ciência de Dados. 

Viagem prevista:  Os deslocamentos necessários para a realização das atividades previstas neste Termo 
de Referência ficará a cargo do(a) consultor(a). 

Capacitação, qualificações 
e competências 
necessárias, inclusive 
idiomas:  

Requisitos obrigatórios 

  

● Diploma de nível superior em Ciências Sociais, Administração Pública 

ou áreas correlatas, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC; 

● Experiência profissional ou acadêmica com sistematização e análise 

de dados quantitativos, em softwares estatísticos; 

mailto:vmonteiro@unfpa.org


 
 

 
● Experiência profissional ou acadêmica em acompanhamento e análise 

de sistemas de dados de políticas públicas; 

● Apresentação de Carta de motivação com contribuições esperadas a 

partir da experiência de trabalho do candidato (máx. 4 páginas). 

 

 Requisitos desejáveis 

 

● Mestrado em Ciências Sociais, Administração Pública, Ciência Política, 

Demografia ou áreas correlatas; 

● Experiência em atividades interdisciplinares; 

● Iniciativa, capacidade de organização no cumprimento de prazos; 

● Capacidades de análise e síntese, de comunicação escrita; 

● Capacidade de trabalho em equipe, abertura para responder 

positivamente a diferentes pontos de vista e críticas em relação a sua atuação 

individual, bem como realizar ajustes necessários;  

Insumos / serviços a serem 
fornecidos pelo UNFPA ou 
parceiro de implantação 
(ex. serviços de suporte, 
sala de escritório, 
equipamentos), se 
aplicável:  

O consultor realizará as atividades em Brasília e contará com o suporte de 
infraestrutura disponível para a equipe do escritório da ENAP (telefone, computador, 
impressora). 

O consultor deve estar disponível para deslocamentos em Brasília e todas as demais 
despesas além das mencionadas, para a execução do trabalho em referência 
(materiais permanentes ou de consumo, despesas com viagens ou deslocamentos em 
Brasília) ficarão a cargo do consultor 

Outros dados pertinentes 
ou condições especiais, se 
houver:  

Todas as informações produzidas no âmbito destes Termos de Referência são da 

responsabilidade do UNFPA, não sendo autorizado o uso ou divulgação dos dados pelo 

consultor/a contratado/a.  

DADOS DO PROJETO:  

Número e nome do projeto: Censo das carreiras de Especialista em Políticas 

Públicas e Gestão Governamental (EPPGG), Analista de Infraestrutura (AIE) e do 

cargo isolado de Especialista em Infraestrutura Sênior (EIS). 

Linha Orçamentária:  

GL UNIT: UNFPA/DEP ID: 70500/FUND: BRA11/ PROJECT: BRA06ENAP /ACTIVITY: 

ENAP_STUDIES/IMP AGENCY:PU0074/ ACCOUNT: 71305 

 

Valor Total da Consultoria: R$19.800,00 

 

Os pagamentos serão realizados após a aprovação dos produtos pela ENAP e pelo 

UNFPA, conforme a seguir: 

 

Produto 1: R$ 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta reais) 

Produto 2: R$ 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta reais) 



 
 

 
Produto 3: R$ 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta reais) 

Produto 4: R$ 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta reais) 

 

 

Assinatura dos Oficiais Solicitantes no Escritório Contratante:  

 

 

 

 


