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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Projeto de prevenção e redução da gravidez não intencional na adolescência nos municípios do 

Oeste do Paraná 

 

Categoria: Consultor(a) individual  

Vaga: Consultoria (B2/Levantamento de experiências no sistema escolar para permanência/reinserção de 

adolescentes que tenham ficado grávidas) 

Prazo para Candidatura: 22/04/2019 às 23:59. 

Local do posto de trabalho: consultoria não-presencial por produto 

Línguas Requeridas: Português e Inglês obrigatório, espanhol desejável.  

Duração: 4 meses 

 

Apresentação: 

O Projeto de Prevenção e Redução da Gravidez não Intencional na Adolescência nos Municípios do Oeste 

do Paraná (BRA06ITA/Convênio 4500049158) é uma parceria entre ITAIPU Binacional e o Fundo de 

População das Nações Unidas. Contempla ações que contribuirão para que adolescentes do Oeste 

paranaense exerçam os seus direitos e sua saúde sexual e reprodutiva com segurança e consciência, para 

que essas/esses adolescentes acessem informações e serviços acolhedores de saúde e planejamento 

reprodutivo, e para que ampliem suas habilidades para a vida e competências socioemocionais essenciais 

para seu pleno desenvolvimento. Além dos impactos na vida de adolescentes e de suas famílias, a 

gravidez não intencional pode significar, também, desafios em termos econômicos e no que se refere à 

superação de desigualdades e iniquidades sociais. Uma gravidez, maternidade ou paternidade não 

intencional na adolescência, especialmente quando não resultante de planejamento e desejo, consiste em 

uma nítida manifestação de vulnerabilidade dos direitos humanos de adolescentes. Os processos de 

embarreiramento e obstaculização no acesso a direitos dessas/desses adolescentes podem dificultar que 

esses/essas adolescentes alcancem o seu pleno potencial. 

Apesar de a incidência de gravidez na adolescência ter apresentado uma queda de cerca de 17% de 2004 a 

2015 no Brasil, dados do Ministério da Saúde indicam que aproximadamente 18% dos nascimentos no 

país são de mães com 19 anos ou menos
[1]

. Essa proporção está acima da média mundial, que é de cerca 

de 10% dos nascimentos de mães nessa idade. Na Europa e Ásia, essa proporção varia entre 5% e 7%, 

enquanto na região de África ela encontra-se em torno de 15% dos nascimentos (UNFPA, 2016)
[2]

. Em 

termos subnacionais, a Região Sul do Brasil 14,27% dos nascimentos são de mães de 19 anos ou menos e, 

para o Estado do Paraná, esse número é de 15,35%
[3]

. 

Buscando abarcar as dimensões envolvidas na situação social na qual se pretende incidir, o Projeto é 

amplo, englobando diversas atividades, sistematizadas segundo quatro principais pilares: saúde, educação, 

pesquisa e comunicação. 

 

Deveres e responsabilidades: 

No âmbito do Projeto de Prevenção e Redução da Gravidez não Intencional na Adolescência nos 

municípios do oeste paranaense o(a) consultor(a) deverá:  
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(a) Realizar levantamento e sistematização de experiências nacionais e internacionais no sistema 

escolar (artigos, estudos de casos internacionais, saberes profissionais e acadêmicos, guias e 

manuais, experiências bem-sucedidas, etc.) no campo de ações para permanência /reinserção 

de adolescentes que tenham ficado grávidas. 

 

Atividades a serem desempenhadas: 

a) Elaborar cronograma e minuta de plano de trabalho das atividades da consultoria; 

b) Detalhar metodologia da pesquisa (pesquisa bibliográfica, revisão de literatura, etc); 

c) Produzir relatórios e/ou informativos periódicos do desenvolvimento da pesquisa para 

monitoramento e avaliação continuada; 

d) Participar de reuniões via skype e/ou telefone (ou outros) com a equipe e quaisquer outras 

necessárias para o desenvolvimento e monitoramento da pesquisa; 

e) Mapear experiências nacionais e internacionais no campo de ações para permanência / 

reinserção de adolescentes que tenham ficado grávidas no sistema escolar, por meio de 

publicações, sites de divulgação, consultas à distância ou outros métodos a serem propostos 

pelo(a) consultor(a); 

f) Descrever as atividades realizadas e principais características das experiências identificadas, 

como de iniciativa pública ou privada, abrangência, estratégias de implementação, 

mecanismos de monitoramento e avaliação, análise da continuidade/fragilidade da ação, 

participação social, número de pessoas atendidas, profissionais envolvidas(os), duração das 

ações específicas, resultados obtidos, contexto socioeconomico e demográfico, marco legal e 

políticas públicas nas quais as boas práticas estão inseridas;  

g) Elaborar o formato do produto final da pesquisa; 

h) Desenvolver sistematização final dos resultados e impactos das experiências; 

i) Exercer quaisquer outras atividades dentro da área de atuação correspondente que venham a 

contribuir com o desenvolvimento da pesquisa. 

 

Produtos: 

 

Produto 1: Plano de trabalho com cronograma e metodologia a ser utilizada, e demais detalhamentos 

relevantes para o planejamento do estudo. 

 

Produto 2: Relatório parcial com apresentação da(s)experiências, descrição detalhada das atividades 

realizadas, características (iniciativa pública ou privada, abrangência, estratégias de implementação, 

mecanismos de monitoramento e avaliação, análise da continuidade/fragilidade da ação, participação 

social, número de pessoas atendidas, profissionais envolvidas(os), duração das ações específicas, 

resultados obtidos, contexto socioeconomico e demográfico, marco legal e políticas públicas nas quais 

experiências estão inseridas, dentre outras informações). 

 

Produto 3: Relatório parcial com apresentação da(s) novas experiências identificadas e sistematizadas ao 

estudo, descrição detalhada das atividades realizadas, características (iniciativa pública ou privada, 

abrangência, estratégias de implementação, mecanismos de monitoramento e avaliação, análise da 
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continuidade/fragilidade da ação, participação social, número de pessoas atendidas, profissionais 

envolvidas(os), duração das ações específicas, resultados obtidos, contexto socioeconomico e 

demográfico, marco legal e políticas públicas nas quais experiências estão inseridas, dentre outras 

informações). 

 

Produto 4: Relatório final, incluindo sistematização e consolidação de informações resumidas em 

formato de tabela de cada experiência, e com base na análise realizada, elaboração de recomendações 

para futuras boas práticas a serem desenvolvidas na área. 

 

Cronograma de pagamento: 

 
Produto Prazo de entrega Valor a ser pago do 

total do contrato 

Produto 1 Atividades realizadas no período de 6 de maio 

a 14 de maio de 2019. Prazo de entrega: até 

15 de maio de 2019. 

15% 

Produto 2 Atividades realizadas no período de 15 de 

maio a 14 de junho de 2019. Prazo de 

entrega: até 15 de junho de 2019. 

25% 

Produto 3 Atividades realizadas no período de 16 de 

junho a 14 de julho de 2019. Prazo de 

entrega: até 15 de julho de 2019. 

25% 

Produto 4 Atividades realizadas no período de 16 de 

julho a 14 de agosto de 2019. Prazo de 

entrega: até 15 de agosto de 2019. 

35% 

 

Os produtos devem ser enviados por e-mail ao UNFPA (endereço eletrônico a ser fornecido), nos 

formatos Word e PDF.  

 

Não serão aceitos produtos que apresentem mera reprodução de conteúdos da internet ou livros de outros 

autores sem os créditos devidos ou ainda sem que tais conteúdos sejam minimamente tratados/analisados 

pelo consultor. 

 

Não serão aceitos produtos que apresentem textos já escritos pelo consultor em outros produtos ou 

publicações sem referência a eles. O produto elaborado requer ineditismo. 

 

Monitoramento e Avaliação: 

 

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. 

 

 

Disposições de supervisão:   
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O/a consultor/a desenvolverá as atividades e produtos sob a supervisão do UNFPA. 

 

Viagem prevista:  A consultoria por produto poderá ser realizada a distância. Caso haja necessidade de 

participação presencial em reuniões e/ou eventos, os custos ficarão a cargo do projeto.  

 

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.  

 

Capacitação, qualificações e competências necessárias, inclusive idiomas:   

 

Requisitos obrigatórios: 

(a) Mestre em Estudos de Gênero ou Mulheres, Pedagogia, Serviço Social, Sociologia, 

Antropologia, Ciência Política ou áreas afins.  

(b) 2 (dois) anos de experiência relevante para a consultoria (pesquisa, levantamento e análise de 

dados/informações qualitativos e quantitativos, produção de relatórios.) 

(c) 2 (dois) anos de experiência educacional/profissional com foco em assimetrias ou situações 

sociais que constituem o tema da gravidez não intencional na adolescência como saúde 

reprodutiva, maternagem, machismo, racismo, adultismo, paternidades responsáveis, 

masculinidades; 

(d) 2 (dois) anos de experiência profissional com temas de gênero, raça e sexualidade. 

(e) Desejável conhecimento de documentos internacionais, como os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da ONU, a Conferência Internacional sobre População e 

Desenvolvimento (CIPD) e outros documentos-chave relacionados a conferências 

internacionais relevantes. 

(f) Desejável experiência anterior de trabalho com as Nações Unidas. 

 

Línguas requeridas: 

Português - Obrigatório 

Inglês - Obrigatório 

Desejável conhecimento de trabalho de Espanhol 

 

Remuneração total da consultoria - R$ 29.254.32 (29 mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e 

dois centavos).  

 

 

Quantidade de vagas: 1 (uma) 

 

 

 
[1]

 Ministério da Saúde/Sinasc (Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos). Disponível 

em:http://portalms.saude.gov.br/saude-para-voce/saude-do-adolescente-e-do-jovem/informacoes-sobre-

gravidez-na-adolescencia2 (último acesso abril 2018). 

http://portalms.saude.gov.br/saude-para-voce/saude-do-adolescente-e-do-jovem/informacoes-sobre-gravidez-na-adolescencia2
http://portalms.saude.gov.br/saude-para-voce/saude-do-adolescente-e-do-jovem/informacoes-sobre-gravidez-na-adolescencia2


 

 

Casa da ONU - SEN - Qd. 802 - Conj. C - Lote 17- Módulo II - Edifício Lélia Gonzalez - UNFPA - CEP: 70800-400 - Brasilia/DF, 

Brasil 

Tel. +55 (61) 3038-9257 - Website: www.unfpa.org.br 

 

[2]
 Ministério da Saúde/Sinasc (Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos). Disponível 

em:http://portalms.saude.gov.br/saude-para-voce/saude-do-adolescente-e-do-jovem/informacoes-sobre-

gravidez-na-adolescencia2 (último acesso abril 2018). 
[3]

 IBGE - Estatísticas do Registro Civil (2016). 
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