
 

1.         Objetivos da Consultoria 
Sob a supervisão direta da área de Comunicação e de Operações do Fundo de População da ONU 
(UNFPA), o/a Consultor/a de Biblioteconomia irá fazer um levantamento de todas as publicações 
existentes atualmente no UNFPA para organizar, catalogar e otimizar o sistema de consulta e controle 
das publicações, livros, papéis e arquivos digitais. 

  
2.       Antecedentes/Contexto 
O UNFPA possui arquivos físicos onde estão informações novas e antigas. Atualmente, temos muitas 
publicações no depósito desorganizadas. E assim, muita informação de qualidade que produzimos fica 
parada e sem uso ao invés de ser utilizada por parceiros, escolas, universidades e interessados de uma 
maneira geral. 

  
A contratação dessa consultoria tem como objetivo identificar as informações que se encontram nesses 
arquivos, organizar e criar um sistema de controle para que o escritório mantenha atualizado com a 
entrada e saída de publicações. 

  
3.          Atividades da Consultoria 
Em coordenação com as áreas de Comunicação e de Operações do Fundo de População das Nações 
Unidas, o/a consultor/a deverá executar atividades relacionadas ao gerenciamento/organização de 
informação que inclui, mas não se limitar a: 

  
·             Fazer um levantamento de todas as publicações e materiais localizados no escritório e nos 
arquivos físicos do UNFPA; 

  
·             Catalogar e armazenar livros e informações, buscando sempre o melhor e mais ágil sistema de 
consulta possível; 

   
·             Gerar um relatório de estoque atual, que seja possível alimentar com entrada e saída de novas 
documentações; 

  
·             Identificar quais publicações estão pendentes virtualmente no site do UNFPA; 

  
·             Gerenciar a digitalização das publicações para a atualização do site do UNFPA; 

  



·             Gerar relatório de atividades executadas a cada período de 30 dias de trabalho. 

  
·         Auxiliar na identificação de universidades, escolas, bibliotecas públicas, parceiros locais que 
tenham interesse em nosso material para distribuir material 

   
4.         Resultados esperados: 
É esperado como resultado desta contratação otimizar de uma maneira geral a distribuição e 
organização das informações no UNFPA. O que inclui: um relatório de controle de estoque, entrada e 
saída de materiais organizado por tema e data; a organização dos arquivos físicos de uma maneira que 
facilite a identificação dos materiais; a distribuição de materiais que estão parados para locais que 
tenham interesse na informação, e a melhoria do acesso à informação através da identificação de quais 
publicações estão pendentes no nosso site e digitalização das que não tiverem versão digital. 

  
5.         Período: 

  
Este contrato terá a duração de 3 meses contados a partir da data de assinatura do TOR. 

  
6.         Cronograma de Pagamento 
Pagamento dividido em três etapas, sendo R$3200,00 por cada período de 30 dias, contando a partir da 
assinatura do contrato. 
  
7.         Perfil do/a Consultor/a 
·      Obter diploma ou relevante experiência na área de biblioteconomia ou similares 
·      Experiência mínima de 2 anos em trabalhos similares 
·             Idiomas: Fluência em português. Conhecimento em inglês e espanhol será diferencial 
       Carta (s) de recomendação de trabalho (s) anteriores será diferencial 
    
8.         Competências básicas: 
·         Demonstrar integridade e ética 
·         Proatividade 
·         Trabalho em equipe 
·         Comunicação aberta à equipe 
·         Comunicação efetiva 
·         Autocontrole 
·         Gerenciamento de conflitos 
·         Transparência 
·         Atitude construtiva e abordagem positiva 
·         Manter o profissionalismo e a calma, mesmo em situações de pressão 

  
9. Comprovação de Requisitos 
O/A consultor/a deverá apresentar o material comprobatório do atendimento integral aos requisitos 
estabelecidos nos Termos de Referência, no momento em que isto for exigido. 

  
10.   Remuneração da Consultoria 
Como contraprestação plena pela realização dos Serviços, o/a CI receberá uma remuneração em reais 
totalizando R$ 9.600, a serem pagos em três etapas mediante a entrega dos relatórios das atividades 
executadas a cada período de 30 dias. 

  



Produtos Valor Prazo 

Relatório 1 R$ 3.200,00 30 dias após a assinatura do contrato. 

Relatório 2 R$ 3.200,00 60 dias após a assinatura do contrato. 

Relatório 3 R$ 3.200,00 90 dias após a assinatura do contrato. 

  
  
11.   Local de Trabalho 
As atividades serão realizadas presencialmente no escritório do UNFPA em Brasília. 

  
12.    Disponibilidade 
O/A candidato/a deve ter disponibilidade para início imediato dos trabalhos. 

  
13.   Responsável pela Aprovação dos Produtos 
Oficiais de Comunicação e de Operações do UNFPA. 
 

 


