
 
 

 

TERMOS DE REFERÊNCIA PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL 

TERMOS DE REFERÊNCIA - DESIGNER PARA ÁREA DE COMUNICAÇÃO / UNFPA BRASIL 

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

Objetos da consultoria: Apoio à área de comunicação do UNFPA Brasil por período de 4 mees 

Escopo do trabalho: 

 

 

 

 

(Descrição de serviços, 
atividades ou produtos)  

 
ATIVIDADE: 
 
Sob a liderança e supervisão direta da Comunicação do UNFPA Brasil, o/a consultor/a 
apoiará, tanto no planejamento quanto na execução, atividades pontuais do UNFPA na 
área de comunicação, especificamente para design impresso e online do UNFPA Brasil, 
entre os meses de janeiro e abril de 2018. O trabalho inclui produção e adaptação de 
materiais impressos e online, como diagramação de boletins e relatórios, produção de 
cards e posts para redes sociais, produção de layout para peças e demais materiais, 
conforme demanda diária. A posição será baseada no escritório do UNFPA, na Casa 
da ONU em Brasília. 
 
 
RESULTADOS ESPERADOS: 
 

1) Melhorar o fluxo de produção de conteúdos da área de comunicação. 
2) Estabelecer rotinas de produção de conteúdos entre as áreas de programas e 

comunicação 

3) Produzir materiais, online e impressos, conforme demanda diária. 
 

PRODUTOS: 
 

Relatórios mensais de evolução e desempenho de atividades. Os relatórios devem 
incluir lista de produtos e serviços executados no período, com avaliação e 
recomendações para otimizar o fluxo de produção (desafios encontrados, melhoria de 
fluxo e de processo, etc). 
 
 
Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 
as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pela Coordenação do Projeto, às 
custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

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, exceto com autorização do UNFPA. 



 
 

 

Duração e horário de 
trabalho: 

05/01/2018 a 05/04/2018 

Local onde os serviços 
devem ser entregues:  

O produto deverá ser entregue, por e-mail, aos endereços: pbello@unfpa.org e 
cassia@unfpa.org  

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

O produto deverá ser escrito em português, em linguagem amigável e passível de 
compreensão pelo público geral.  

A pessoa contratada deve dispor meios para realizar o trabalho para o qual está sendo 
contratada e contará com o apoio da equipe do UNFPA para a realização das 
atividades. 

 

PRAZOS: 

Relatório 1: até dia 30 de janeiro de 2018 

Relatório 2: até dia 28 de fevereiro de 2018 

Relatório 3: até dia 30 de março de 2018; 

Relatório 4: até 30 de abril 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, reuniões periódicas com o/a consultor/a e acompanhamento do andamento 
do trabalho, de modo a possibilitar eventuais “ajustes de rota” necessários para a 
garantia de um produto de qualidade. Uma avaliação final será conduzida mediante a 
entrega do último produto. 

Disposições de supervisão:  O/a consultor/a desenvolverá as atividades e produtos sob a supervisão de Paola 
Bello, Oficial de Comunicação do UNFPA. 

Viagem prevista:  Em princípio, não há previsão de viagem no período. 

Capacitação, qualificações 
e competências 
necessárias, inclusive 
idiomas:  

● Experiência na prestação de serviço objeto deste Termo de Referência, a ser 

comprovada por meio da apresentação de portfólio contendo serviços 

semelhantes prestados anteriormente. 

● Profissional de nível superior graduado/a em Design ou áreas afins. 

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

O/a consultor/a não realizará as atividades no escritório do UNFPA em Brasília, sendo 

que as versões aprovadas dos produtos devem ser entregues/enviadas à 
coordenação de Comunicação UNFPA em formato eletrônico. 
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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.  

 

Assinatura dos Oficiais Solicitantes no Escritório Contratante:  

Paola Bello, oficial de comunicação do UNFPA Brasil 

 

Data: 06 de dezembro de 2017. 

 


