
 
 

 
 TERMOS DE REFERÊNCIA  

 
Contratação De Consultor/a Técnico/a – Elaboração de estudo para Conjuve 

 
 

Data limite para apresentação de candidaturas: 6 de junho de 2016 às 12h00.  
Link para candidatura: http://www.unfpa.org.br/novo/index.php/oportunidades-de-
trabalho/vagas-de-emprego  
Documentação para candidatura: currículo atualizado1 e carta de apresentação. 

 

TERMOS DE REFERÊNCIA (a ser preenchido pelo Escritório Contratante) 

Escritório 
Contratante:  

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

Objeto da 
consultoria: 

Levantar, sistematizar informações e elaborar estudo sobre a participação da 
juventude brasileira em processos internacionais, a fim de subsidiar o Conselho 
Nacional de Juventude (Conjuve). 

Escopo do trabalho: 

 

(Descrição de 
serviços, atividades 
ou produtos)  

ATIVIDADES: 
 
Em colaboração e supervisão do Grupo de Trabalho em Relações Internacionais 
do Conselho Nacional de Juventude (Conjuve) e do UNFPA, realizar as atividades 
a seguir: 
 

a) Participar de reuniões e eventos virtuais e/ou presenciais conforme 
indicado pelo Conjuve e Unfpa; 

b) Ler materiais e documentos de referência recomendados pelo Conjuve e 
UNFPA; 

c) Elaborar Plano de Trabalho, contendo a estrutura do estudo, cronograma 
de execução e lista de pessoas a serem entrevistadas; 

d) Levantar, organizar e sistematizar informações e bibliografias relevantes 
para a elaboração do produto; 

e) Realizar as entrevistas conforme estabelecido no Plano de Trabalho 
aprovado; 

f) Com base nos subsídios oferecidos pela pesquisa documental e pelas 
entrevistas, elaborar versão preliminar do estudo conforme o Plano de 
Trabalho aprovado; 

g) Revisar produto com bases nos comentários e sugestões do Conjuve e 
UNFPA, incorporando as alterações sugeridas no produto final; 

h) Apresentar o estudo para a coordenação do Conjuve e UNFPA, coletando 
contribuições, revisões e/ou recomendações para incorporação no 
estudo; 

i) Reunir fotos, vídeos, entrevistas degravadas, publicações e outros 
materiais relevantes para compor banco de dados sobre a participação da 
juventude brasileira em processos internacionais. 

 
PRODUTOS: 

Produto 1: Plano de Trabalho, contendo, pelo menos, os seguintes itens:  

A. Introdução 

                                                 
1 http://www.unfpa.org.br/Arquivos/p11_port_final.doc   



 
 

B. Objetivo e justificativa 
C. Questões para pesquisa 
D. Metodologia a ser utilizada 
E. Lista de pessoas a serem entrevistadas 
F. Cronograma de execução 
 

Produto 2: Versão preliminar do estudo sobre a participação da juventude 
brasileira em processos internacionais. O estudo deve refletir tanto a dimensão e 
resgate histórico desta participação quanto um olhar para as perspectivas futuras 
para a atuação da juventude. Para isso o produto deve conter, pelo menos, os 
seguintes itens: 

a) Descrição do Conselho Nacional de Juventude e do Grupo de Trabalho em 
Relações Internacionais; 

b) Histórico de atuação internacional do Conselho Nacional de Juventude; 

c) Histórico de atuação da juventude brasileira nos espaços internacionais; 

d) Contexto atual e perspectivas para atuação internacional da juventude 
brasileira; 

e) Oportunidades para participação internacional da juventude brasileira, incluindo 
temáticas e mecanismos para participação.  

Produto 3: Versão final do estudo, elaborado a partir de revisão e  incorporação 
dos comentários e sugestões feitos pelo Conjuve e UNFPA. Essa versão final 
deverá incluir, como anexos, as entrevistas realizadas na íntegra e as referências 
bibliográficas utilizadas na pesquisa. 

 

Produto 4: Banco de Dados sobre a participação da juventude brasileira em 
processos internacionais. O banco deve conter as entrevistas, fotos, vídeos, 
publicações e outros materiais relevantes que foram mapeados durante a etapa 
de pesquisa. 

Duração e horário de 
trabalho: 

De 17 de junho a 6 de setembro de 2016. 

Local onde os 
serviços devem ser 
prestados:  

Não se aplica (consultoria realizada à distância) 

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

Os produtos deverão ser escritos em português, em linguagem amigável e 

passível de compreensão pelo publico em geral, em especial pelos/as jovens. 

Deverão ser encaminhados em formato eletrônico, por e-mail e disposto em drive 

online, nos prazos definidos a seguir: 

Produto 1: até 5 dias úteis a partir da assinatura do contrato. 

Produto 2:  até 30 de julho de 2016 

Produtos 3 e 4: até 20 de agosto de 2016 

Monitoração e 
controle de 
andamento, inclusive 
exigências de 
relatórios, 
periodicidade, 

O monitoramento do trabalho será realizado por meio de análise dos produtos, 
reuniões periódicas (presenciais e também virtuais/telefônicas) 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. 



 
 
formato e prazo final: 

Disposições de  
supervisão:  

O/a consultor/a desenvolverá as atividades e produtos sob a supervisão de comitê 
executivo do Conjuve e UNFPA. 

Viagem prevista:  Não se aplica. As reuniões e entrevistas ocorrerão, de preferência, por Skype. 

Capacitação, 
qualificações e 
competências 
necessárias, 
inclusive idiomas:  

Requisitos Mínimos 

● Graduação em Ciências Humanas, preferencialmente em Relações 
Internacionais; 

● Experiência profissional e/ou acadêmica de dois a quatro anos em 
Relações Internacionais; 

● Experiência na elaboração de documentos técnicos; 
● Conhecimento aprofundado de documentos e temas internacionais, como 

Organização das Nações Unidas, documentos como os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), documentos relacionados à 
participação da juventude em processos como a Unasul, o Mercosul, a 
Organização Iberoamericana de Juventude (OIJ), Fórum de Juventude da 
Comunidade de Países de Língua Portuguesa (FJCPLP); 

● Capacidade de organização e síntese, de comunicação oral e escrita; 
● Capacidade de trabalho em equipe e cumprimento de prazos; 
● Conhecimentos avançados em inglês e espanhol; 
● Abertura para responder positivamente a diferentes pontos de vista e 

críticas em relação à sua atuação individual e coletiva, bem como realizar 
ajustes necessários. 

Requisitos Desejáveis 

● Experiência de trabalho com temas relativos à juventude e a processos de 
participação em espaços internacionais. 

● Experiência na construção e\ou edição de publicações. 

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

Caso necessário, o/a consultor/a poderá fazer uso (eventual ou contínuo) do 
espaço físico, telefone e computador da secretaria executiva do Conjuve em 
Brasília. 

Outros dados 
pertinentes ou 
condições especiais, 
se houver:  

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

responsabilidade do Conjuve e Unfpa, não sendo autorizado o uso ou divulgação 

dos dados pelo consultor/a contratado/a. 

DADOS DO PROJETO:  
Número e nome do projeto: BRA5U103 – Direitos e Necessidades da Juventude  
Linha orçamentária: GL UNIT: UNFPA/ FUND: FPA90/DEP ID: 70500/ 
PROJECT: BRA5U103/ ACTIVITY: YPD_CS/ ACCOUNT: 71305/ IMP AGENCY: 
PU0074  
 
Os pagamentos serão realizados conforme a seguir:  
 
Produto 1: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) 
 
Produto 2: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)  
 
Produtos 3 e 4: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)   



 
 

 


