
  
 

 

 

TERMOS DE REFERÊNCIA PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL 

TERMOS DE REFERÊNCIA (a ser preenchido pelo Escritório Contratante) 

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

Objetos da consultoria: 
Prover apoio técnico para as equipes da Diretoria de Enfrentamento à Violência contra 

as Mulheres da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres (DEV/SPM), do 

Fundo de População da ONU (UNFPA) e da ONU Mulheres para ações de advocacy, 

diálogo político e comunicação nos temas de Saúde das Mulheres e Violência contra 

as Mulheres no contexto de emergência relacionada ao fluxo migratório venezuelano 

para o Brasil. 

Escopo do trabalho: 

 

 

 

 

(Descrição de serviços, 
atividades ou produtos)  

O/a consultor/a será responsável por prover apoio técnico para as equipes da do 

UNFPA e da ONU Mulheres para a elaboração e execução da resposta do Estado 

brasileiro nos temas de Saúde das Mulheres e Enfrentamento à Violência contra as 

Mulheres no contexto de emergência relacionada ao fluxo migratório venezuelano 

para o Brasil, em articulação com a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. 

A atuação será baseada nas políticas, programas e legislações nacionais (por 

exemplo, a Lei Maria da Penha, o Programa Mulher Viver sem Violência, a Lei sobre o 

Atendimento Obrigatório e Integral de Pessoas em Situação de Violência Sexual, a Lei 

de Feminicídio, o Programa de Assistência Integral em Saúde da Mulher, entre outras) 

e nos princípios das Diretrizes para Intervenções na área da Violência Baseada no 

Gênero em Contextos Humanitários, do Pacote de Serviços Iniciais Mínimos (MISP) e 

outros instrumentos orientadores das Nações Unidas sobre Mulheres, Paz e 

Segurança.  

 

As principais atividades e resultados encontram-se descritos abaixo: 

 

ATIVIDADES 

1. Prover apoio técnico para as equipes da DEV/SPM, UNFPA e da ONU 

Mulheres para aprimoramento da resposta da Rede de Enfrentamento à 

Violência contra as Mulheres e a Rede de Atendimento à Mulher em Situação 

de Violência no Estado de Roraima, e em outros estados de destino das 

mulheres migrantes/refugiadas; 

2. Compilar e monitorar indicadores relacionados à Saúde das Mulheres e ao 

Enfrentamento à Violência contra as Mulheres no contexto de emergência 

relacionada ao fluxo migratório venezuelano para o Brasil; 

3. Identificar fatores críticos, lacunas e ações necessárias para a promoção, 

proteção e respeito aos Direitos Humanos das Mulheres no contexto 

migratório; 

4. Acompanhar atuação setorial de instituições integrantes das Redes de 

Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, tendo em vista protocolos 



  
 

 

 

nacionais e internacionais e legislação em vigor; 

5. Mobilizar parceiros e participar de reuniões com parceiros de governo, 

sociedade civil e iniciativa privada; 

6. Elaborar documentos técnicos e informativos, planos de trabalho e relatórios 

de monitoramento, tomando em consideração protocolos nacionais e 

internacionais relevantes para a temática; 

7. Agendar, facilitar e registrar reuniões; 

8. Elaborar briefings e apresentações e sistematizar informações e dados 

relevantes para parcerias e reuniões; 

9. Realizar treinamentos e capacitações em temáticas pertinentes; 

10. Preparar correspondência e elaborar relatórios em português e inglês sempre 

que solicitado; 

11. Atuar em articulação com o escritório do UNFPA e da ONU Mulheres; 

12. Sistematizar e organizar informações sobre os resultados obtidos nas 

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

de relatórios; 

13. Contribuir para a gestão do conhecimento por meio do registro e 

documentação de resultados e lições aprendidas; 

14. Apoiar as estratégias de advocacy e mobilização de recursos; 

15. Realizar outras atividades relacionadas ao escopo deste termo de referência, 

sempre que solicitada/o pela supervisora. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 

1) Atores governamentais mobilizados para implementação de ações de 

garantia, promoção e proteção de Direitos Humanos das Mulheres em 

contexto de migração; 

2) Necessidades de mulheres migrantes identificadas e sistematizadas como 

evidências para elaboração de intervenções e ações da SPM planejadas 

 

Produto 1: Relatório de até 20 páginas em meio digital, em português, contendo 

resumo de atividades e resultados parciais alcançados no período 

Produto 2: Relatório de até 20 páginas em meio digital, em português, contendo 

resumo de atividades e resultados parciais alcançados no período 

 

Todas as informações produzidas no âmbito destes Termos de Referência são 

da responsabilidade da ONU Mulheres, do UNFPA e da SPM, não sendo 

autorizado o uso ou divulgação dos dados pelo consultor/a contratado/a.  

Duração e horário de 
trabalho: 

De 01 de agosto a 31 de dezembro de 2018 



  
 

 

 

Local onde os serviços 
devem ser entregues:  

O produto deverá ser entregue, por e-mail, aos endereços: 
joana.chagas@unwomen.org e bacci@unfpa.org  com cópia para ralves@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 jornalística, amigável e 
passível de compreensão pelo público geral. 

A pessoa contratada deve dispor de equipamentos e meios para realizar o trabalho 
para o qual está sendo contratada.   

 

PRAZOS: 

Produto 1: até dia 20 de agosto de 2018 

Produto 2: até dia 20 de setembro de 2018  

Produto 3: até dia 20 de outubro de 2018  

Produto 4: até dia 20 de novembro de 2018  

Produto 5: até dia 20 de dezembro 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 reuniões 
periódicas (semanais) com o/a consultor/a e análise dos produtos, 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 da Oficial de 
Programa do UNFPA e da Gerente de Programas da ONU Mulheres 

Viagem prevista:  A pessoa contratada deverá ter disponibilidade para deslocamento às cidades de Boa 
Vista e ao interior do Estado de Roraima, bem como a outros estados relevantes. Os 
custos de viagem ficarão a cargo da ONU Mulheres. 

Capacitação, qualificações 
e competências 
necessárias, inclusive 
idiomas:  

Requisitos obrigatórios 

● Profissional com Mestrado em Sociologia, Ciência Política, Antropologia, 

Direito, ou outras áreas relacionadas a Direitos Humanos. O mestrado pode 

ser substituído por graduação nas mesmas áreas e 5 anos adicionais de 

atuação em políticas públicas para as mulheres; 

● Experiência mínima de 3 anos de atuação em políticas públicas para as 

mulheres. No caso de não haver título de mestrado, experiência mínima de 8 

anos de atuação em políticas públicas para as mulheres. 

● Conhecimento de saúde pública, epidemiologia e igualdade de gênero;  
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● Conhecimento de conceitos e principais debates relacionados aos temas de 

direitos humanos das mulheres, igualdade de gênero, igualdade étnico-racial 

e adolescência e juventude; 

● Iniciativa, capacidade de organização e de cumprimento de prazos; 

● Capacidades de análise e síntese, e 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.  

 

Requisitos desejáveis 

● Experiência em atuação em contextos de emergência; 

● Experiência na temática de Migrações; 

● Experiência em articulação de planos de trabalhos intersetoriais. 

 

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 realizará as atividades em Brasília, realizando viagens a Boa Vista, ao 
interior de Roraima e a outros estados relevantes. 

Outros dados pertinentes 
ou condições especiais, se 
houver:  

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

responsabilidade da ONU Mulheres, do UNFPA e da SPM, não sendo autorizado o 

uso ou divulgação dos dados pelo consultor/a contratado/a.  

Os pagamentos serão realizados conforme a seguir: 

Produto 1: R$ 6.100 (seis mil e cem reais) 

Produto 2: R$ 6.100 (seis mil e cem reais) 

Produto 3: R$ 6.100 (seis mil e cem reais) 

Produto 4: R$ 6.100 (seis mil e cem reais) 

Produto 5: R$ 6.100 (seis mil e cem reais) 

 

a. GL Unit: UNFPA /Fund:FPA90/ Dept.ID: 70500/ Project: BRA06SSC/ 
Activity: SSC_GBV_RH / Impl. Agency: PU0074/ ACCOUNT: 71305   

Assinatura dos Oficiais Solicitantes no Escritório Contratante:  

Ana Claudia Pereira 

 



  
 

 

 

Data: 24 de julho de 2018 

 


