
 
 

 TERMOS DE REFERÊNCIA PARA CONSULTOR INDIVIDUAL 
 
 

 

TERMOS DE REFERÊNCIA (a ser preenchido pelo Escritório Contratante) 

Escritório Contratante:  Fundo de População das Nações Unidas - UNFPA 

 

 

Objeto da consultoria: No âmbito do projeto “Fortalecendo as ações da SEPPIR nas áreas de saúde, políticas para 
juventude e políticas para comunidades quilombolas”: 

 Elaborar artigo sobre histórico de mobilização social, em todo o país, referente à 
agenda de Saúde da População Negra e da criação e regulamentação da Política 
Nacional de Saúde Integral da População Negra.  

 Elaborar artigo sobre marco normativo de políticas públicas para promoção da 
Saúde da População Negra em vigor no país. 

 

Escopo do trabalho: 

 

(Descrição de serviços, 
atividades ou produtos)  

ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS: 

1 - Participar de reuniões preparatórias com a coordenação do projeto; 

2- Ler documentos enviados e/ou indicados pela coordenação do projeto como subsídios 
para a realização do trabalho, incluindo a lista de indicações para entrevista ou coleta de 
dados secundários;  

3 – Elaborar plano de trabalho sujeito à aprovação da coordenação do projeto; 

4 - Mapear informações disponíveis em publicações de organizações governamentais e não-
governamentais, em periódicos impressos e digitais de natureza acadêmico-científica, e 
bancos de teses e dissertações das instituições de ensino protagonistas na temática; e 
outras fontes que julgar conveniente ou que forem indicadas pela coordenação do projeto, 
incluindo, ainda: 

5 - Se necessário, entrevistar atores-chave para levantamento/complementação de 
informações (presencialmente, telefone, e-mail ou Skype). 

6 - De acordo com o plano de trabalho aprovado, com base nos documentos e em 
entrevistas com atores chave, elaborar artigo sobre histórico de mobilização social, em todo 
o país, referente à agenda de Saúde da População Negra e da criação e regulamentação da 
Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. 

7 - De acordo com o plano de trabalho aprovado, com base nos documentos e em 
entrevistas com atores chave, elaborar artigo sobre marco normativo de políticas públicas 
para promoção da Saúde da População Negra em vigor no país; 

8 – Realizar alterações indicadas pela coordenação do projeto e pela/pelo editora/editor do 
livro e pela coordenação do projeto; 

 

Observações importantes sobre a redação do relatório:  

 I. Primar pela qualidade da apresentação, com relação à gramática, ortografia, 
estilo  e formatação.  

 II. Fazer flexão de gênero em todo o texto.  

III. Unificar o formato de utilização de siglas ao longo do texto. Caso sejam usadas as siglas, 
explica-las apenas uma vez no início, pelo menos aquelas que serão recorrentes. Nenhuma 
sigla poderá ficar no texto sem sua devida explicação por extenso, ao menos uma vez. 
Também deverá ser unificado o uso de maiúsculas ou minúsculas nas siglas, evitando 
redigi-las de formas diferentes ao longo do texto. 

IV. Ao nomear as pessoas, indicar sempre “Sr.” ou “Sra.”, cargo, e instituição, pelo menos 
uma vez ao longo do texto. 

V. O relatório deverá ser apresentado em um único arquivo, preferencialmente PDF, que 
inclua todos os anexos, inclusive fotografias.  

 

 

IMPORTANTE: Todos os produtos derivados desta consultoria e que, eventualmente, 
configurem elementos de propriedade intelectual, são de propriedade do Governo do Brasil, 
por meio da SEPPIR, que permitirá ao UNFPA utilizá-los livremente, sem custo (seção 8, 
parágrafo 8.2 dos Termos e Condições Gerais do Instrumento de Cooperação Técnica entre 



 
 

o Governo da República Federativa do Brasil e o Fundo de População das Nações Unidas 
para o projeto “Fortalecendo as ações da SEPPIR nas áreas de saúde, políticas para 
juventude e políticas para comunidades quilombolas”), não sendo autorizado o uso ou 
divulgação dos dados pelo consultor/a contratado/a. 

 

 

Duração e horário de 
trabalho: 

De 15 de março de 2017 a 15 de agosto de 2017. 

O horário de trabalho será definido pela/o consultora/consultor. 

 

Local onde os serviços devem 
ser entregues:  

As versões de trabalho dos produtos devem ser enviadas para flopes@unfpa.org e 
anpereira@unfpa.org .  

A participação da/do consultora/consultor na reunião de devolutiva em data a ser indicada 
pela coordenação do projeto deverá ser presencial. 

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

Produto 01: Documento técnico contendo Plano de Trabalho detalhado, incluindo exposição 
sobre a metodologia a ser utilizada e as fontes de dados secundários disponíveis. Prazo de 
entrega: até 15 dias após assinatura do contrato. 

 

Produto 02: Elaboração de artigo sobre histórico de mobilização social, em todo o país, 
referente à agenda de Saúde da População Negra e a criação e regulamentação da Política 
Nacional de Saúde Integral da População Negra. Prazo de entrega: 60 dias após aprovação 
do produto 01.O produto 2 deverá ser escrito em português, apresentado em formato “.doc”, 
com tamanho de 10 a 15 páginas (formato A4, espaçamento 1,5, letra Arial e tamanho 11), 
incluindo tabelas, imagens e gráficos (que devem ser fornecidos em formato aberto ou alta 
resolução). 

 
Produto 3: Elaborar artigo sobre marco normativo de políticas públicas para promoção da 
Saúde da População Negra em vigor no país; Prazo de entrega: 30 dias após aprovação do 
produto 02. O produto 3 deverá ser escrito em português, apresentado em formato “.doc”, com 
tamanho de 8 a 10 páginas (formato A4, espaçamento 1,5, letra Arial e tamanho 11), incluindo 
tabelas, imagens e gráficos (que devem ser fornecidos em formato aberto ou alta resolução). 

 

O/a consultor(a) deve enviar a versão digitalizada dos produtos para os e-mails 
flopes@unfpa.org  e anpereira@unfpa.org.  

Além disso, as versões aprovadas dos produtos dos(as) consultores(as) devem ser enviados 
à SEPPIR, preferencialmente por SEDEX ou Carta Registrada, para registro e arquivamento 
em sua forma definitiva (já revisado), em formato impresso e em meio digital, seguindo as 
especificações abaixo: 

 a) Destinatário: Cooperação Internacional – SEPLAN/SEPPIR. 

A/C Clarice Macena 

 Endereço: SEPN Quadra 514 Bloco C Lote 8 Sala 206 – CEP 70.760-543 – 
Brasília-DF; 

 b) Na via impressa, o produto deve estar encadernado em tamanho A4, segundo 
 as normas da ABNT. Na capa, deverão constar nome do(a) consultor(a), 
 assinatura, número do produto, nome do projeto e ano de produção – conforme o 
 modelo em anexo; 

 c) Na via digital, os arquivos deverão ser entregues em CD ou DVD e estar 
 adequadamente organizados, com nomes padronizados que induzam ao seu 
 conteúdo. Cada produto deverá compor-se de um único arquivo em MSOffice 
 (Word ou Excel) ou PDF. 

d) Junto às vias do produto, deve ser enviada uma Declaração de Entrega assinada 
e datada, conforme o modelo a ser encaminhado ao(à) consultor(a). 

 

 

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

A/o consultora/consultor deverá prestar informações sobre o andamento de seu trabalho 
sempre que solicitado por SEPPIR e/ou UNFPA. 

 

O monitoramento e controle do andamento da consultoria serão realizados por meio de 
contato com a/o consultora/consultor e também pela apreciação de relatórios e de 
apresentação na reunião de devolutiva. 
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Disposições de supervisão:  O trabalho da/do consultora/consultor será supervisionado pela Secretaria de Políticas de 
Ações Afirmativas do Ministério de Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos e pelo 
UNFPA. 

Viagem prevista:  Caso não resida em Brasília-DF, a/o consultora/consultor deve deslocar-se a Brasília para a 
reunião de devolutiva. 

Capacitação, qualificações e 
competências necessárias, 
inclusive idiomas:  

Requisitos obrigatórios: 

- Profissional de nível superior, preferencialmente da área de História, Ciências Sociais ou 
Saúde;  

- De 3 a 5 anos de experiência de pesquisa acadêmica; 

- De 3 a 5 anos de experiência em pesquisa e/ou atividade profissional na temática de 
políticas públicas de promoção da igualdade racial; 

 

Outros requisitos (desejáveis):  

- Experiência anterior de atuação em saúde da população negra (pesquisa e/ou gestão);  

- Experiência anterior com Agência das Nações Unidas. 

- Conhecimentos sobre a política nacional de saúde da população negra, política nacional de 
promoção da igualdade racial e estatuto da igualdade racial;  

- Capacidade de análise e síntese, de comunicação oral e escrita, abertura para responder 
positivamente a diferentes pontos de vista e críticas em relação a sua atuação individual e 
coletiva, bem como realizar ajustes necessários;  

- Ter informações e sensibilidade para acolher e trabalhar com diversidade cultural, étnica e 
religiosa, de orientação sexual e identidade de gênero, das diversas regiões brasileiras;  

- Capacidade de organização e cumprimento de prazos. 

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

N/A. 

 

 

Outros dados pertinentes 
ou condições especiais, se 
houver:  

Remuneração: R$ 19.200,00 
O pagamento do contrato será realizado em 3 (três) parcelas: a primeira, no valor 
correspondente a 30% do total do contrato, a ser paga em até 10 (dez) dias úteis 
após a apresentação e aprovação do produto 1.  
A segunda parcela a ser paga, no valor correspondente a 30% do total do contrato 
a ser paga em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação e aprovação do produto 
2.  
A terceira parcela a ser paga, no valor correspondente a 40% do total do contrato a 
ser paga em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação e aprovação do produto 
3. 

 
Assinatura do Oficial Solicitante no Escritório Contratante: 
 
Data: 
 

 


