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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Título do Posto: Consultor(a) para apoio da implementação do Selo Chega Mais - Paraná 
Prazo para Candidatura: 2 de fevereiro de 2020, 23h59, horário de Brasília. 
Tipo de Contrato: Individual Consultant (IC) 
Local de trabalho: Foz do Iguaçu, Paraná 

 

TERMOS DE REFERÊNCIA (a ser preenchido pelo Escritório Contratante) 

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

Objetos da consultoria: 
Aplicar os questionários e roteiros de observação, sistematizar os documentos 

originais, elaborar relatórios descritivos e tabulação com o fim de apoiar a iniciativa 

Selo de Qualidade de Serviços para Adolescentes, do Fundo de População das Nações 

Unidas em parceria com Itaipu Binacional, no âmbito do Projeto “Prevenção e redução 

da gravidez não intencional na adolescência nos Municípios do Oeste do Paraná”.  

 

Escopo do trabalho: 

 

 

 

 

(Descrição de serviços, 
atividades ou produtos)  

O(a) consultor(a), em diálogo com a equipe da área de Saúde Reprodutiva e Direitos do 

UNFPA e da equipe de projeto UNFPA/Itaipu, realizará, nas ações referentes a esta 

consultoria, as atividades a seguir elencadas: 

 

ATIVIDADES: 

1. Participar de reuniões periódicas de orientação, planejamento ou 

ajustes com a equipe de supervisão da iniciativa, equipe de apoio e/ou 

atores relevantes da iniciativa; 

2. Participar de formação sobre aplicação dos instrumentos para 

adolescentes, para profissionais, e ainda sobre o roteiro de observação 

e outros aspectos relacionados;  

3. Reuniões periódicas com a equipe de supervisão da iniciativa, equipe 

de apoio e/ou atores relevantes da iniciativa; 

4. Operacionalizar as orientações e/ou critérios de avaliação de serviços 

já pactuados; 

5. Agendar as visitas junto aos serviços e equipes que se inscreveram para 

o processo do Selo de Reconhecimento Chega Mais; 

6. Aplicar os instrumentos de acordo com formação anterior;  

7. Tabular/digitalizar questionários ou outros instrumentos relacionados.  
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8. Sistematizar informações detalhadas e elaborar relatórios sobre a 

aplicação dos instrumentos; 

9. Fornecer informações detalhadas acerca do processo de aplicação dos 

instrumentos conforme sinalizado na descrição dos produtos; 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

1) Aplicação e sistematização das informações indicadas nos instrumentos 

seguindo os detalhamentos explicitados da formação. 

2) Produtos aprovados em tempo e de acordo com os critérios estabelecidos 

neste Termo de Referência.  

 

PRODUTOS: 

 

Produto 1: Relatório detalhado da aplicação dos instrumentos para adolescentes, 

para profissionais e o roteiro de observação das visitas ocorridas no período 1 

incluindo os documentos originais da pesquisa digitalizados em anexo. 

 

Produto 2: Relatório detalhado da aplicação dos instrumentos para adolescentes, 

para profissionais e o roteiro de observação das visitas ocorridas no período 2 

incluindo os documentos originais da pesquisa digitalizados em anexo. 

Produto 3: Relatório detalhado da aplicação dos instrumentos para adolescentes, para 

profissionais e o roteiro de observação das visitas ocorridas no período 3 incluindo os 

documentos originais da pesquisa digitalizados em anexo. 

Local onde os serviços 
devem ser entregues:  

O produto deverá ser entregue, por e-mail, aos endereços: cunha@unfpa.org com 
cópia para alencastro@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 objetiva e passível de 
compreensão pelo público geral, sobretudo para profissionais da área da saúde. O 
formato final do produto deverá ser digital, em arquivo compatível com edição (Word 
ou, quando for o caso, Excel). 

A pessoa contratada deve dispor de equipamentos e meios para realizar o trabalho 
para o qual está sendo contratada e contará com o apoio da equipe do UNFPA para a 
realização das atividades. 

 

 

 

mailto:cunha@unfpa.org
mailto:alencastro@unfpa.org
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PRAZOS: 

Produto 1: entrega em até dia 29 de fevereiro de 2020. 

Produto 2: entrega em até 29 de março de 2020. 

Produto 3: entrega em até 01 de maio de 2020. 

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 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:  O/a consultor/a desenvolverá as atividades e produtos sob a supervisão de Anna 
Cunha, Oficial de Programa do UNFPA. 

Férias: Registra-se por meio deste parágrafo que o contratado não poderá usufruir de férias. 

Deslocamentos e eventuais 
viagens:  

Os deslocamentos e viagens no âmbito da consultoria serão de responsabilidade do 
consultor excetuando-se os casos em que a gestão avalie necessidade de cobertura 
pelo projeto.  

Capacitação, qualificações e 
competências necessárias, 
inclusive idiomas:  

● Profissional de nível superior graduado/a em Ciências da Saúde, Psicologia, 

Ciências Sociais, Serviço Social, Terapia Ocupacional ou áreas correlatas;  

● Experiência prévia de trabalho com temas relacionados à pesquisa social em 

contexto de serviços de saúde; 

● Conhecimento de conceitos e principais debates relacionados aos temas de 

saúde e adolescência e juventude; 

● Capacidade de organização e cumprimento de prazos; 

● Capacidades de análise e síntese, 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.  

● Conhecimento da realidade local incluindo os serviços de saúde, educação 

assistência social e outros cenários locais; 

Insumos / serviços a serem 
fornecidos pelo UNFPA ou 
parceiro de implantação 
(ex. serviços de suporte, 
sala de escritório, 

O/a consultor/a realizará as atividades via home office e deverá dispor de instrumentos 
e artefatos pessoais para a entrega dos produtos (computador, internet e outros), a 
aplicação dos instrumentos deverá ocorrer in loco. No valor global do presente Termo 
de Referência estão embutidos os custos com deslocamentos, viagens e hospedagem, 
ficando a cargo do(a) consultor(a) elaborar e custear seus próprios arranjos viagem 
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equipamentos), se 
aplicável:  

referentes ao trabalho, excetuando-se os casos em que a gestão avalie necessidade de 
cobertura pelo 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.  

Tipo de contrato: IC - Consultoria por produto  

DADOS DO PROJETO:  

Número e nome do projeto: BRA06ITA – Projeto “Prevenção e redução da gravidez não 

intencional na adolescência nos Municípios do Oeste do Paraná”.  

Os pagamentos serão realizados conforme a seguir: 

Produto 1: R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos) 

Produto 2: R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos) 

Produto 3: R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos) 

Valor total da consultoria: R$ R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais) 

 
 


