
 

 

TERMOS DE REFERÊNCIA PARA CONSULTOR INDIVIDUAL 

Elaboração de Estudo sobre impactos do Envelhecimento Populacional para as Políticas Públicas 

 

TERMOS DE REFERÊNCIA (a ser preenchido pelo Escritório Contratante) 

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

Objeto da consultoria:  
Criada em 1995, a Comissão Nacional de População e Desenvolvimento 
(CNPD) foi reativada no ano de 2013, vinculada à Secretaria de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da República. De acordo com o Decreto 
8.009/2013, a CNPD tem por finalidade contribuir para a formulação de 
políticas e implementação de ações integradas relativas à população e ao 
desenvolvimento, conforme recomendações do Programa de Ação da 
Conferência Internacional de População e Desenvolvimento, realizada pela 
Organização das Nações Unidas em 1994, no Cairo. A comissão é formada 
por representantes de 14 órgãos do governo e de nove entidades da 
sociedade civil e tem por competências apoiar a elaboração de estudos 
sobre a população nacional, regional e municipal bem como sistematizar, 
avaliar e divulgar informações sobre áreas relacionadas ao tema população 
e desenvolvimento. Também são atribuições da CNPD estudar o impacto das 
mudanças demográficas nas políticas governamentais e ações da iniciativa 
privada, comunicar-se com instituições nacionais e internacionais que 
estudem o tema população e desenvolvimento e contribuir para melhorar o 
acesso da sociedade a serviços de informação, educação e comunicação 
sobre o assunto. 
 
O objeto desta consultoria será a elaboração de estudo sobre as tendências 
populacionais no Brasil, especialmente relacionadas ao envelhecimento 
populacional e fecundidade e as suas interrelações com o desenvolvimento 
de polítcas públicas. O relatório analítico deve contemplar recortes 
regionais, de raça/cor, educação, socioeconômico, dentre outros, com 
enfoques principamente no envelhecimento populacional e tendências de 
fecundidade. O documento deve incluir um conteúdo propositivo, com 
recomendações em termos de políticas públicas, principalmente 
relacionados aos temas da agenda de População e Desenvolvimento e 
considerando as suas interrelações com a Agenda de Desenvolvimento 
Sustentável. 
 

Escopo do trabalho: 

 

(Descrição de serviços, 
atividades ou 
produtos)  

ATIVIDADES: 

 
● Participar de reuniões preparatórias com equipe do Fundo de 

População das Nações Unidas e da Secretaria de Assuntos Estratégicos 
da Presidência da República envolvidas no projeto; 

 
● Participar de outras reuniões on-line ou presenciais com a equipe, 

quando necessário; 
 



 

 
● Reunir, organizar e sistematizar a literatura e informações acerca dos 

temas dos relatórios, incluindo aquelas enviadas e/ou indicadas pela 
equipe do projeto como subsídios para a realização do trabalho; 

 
● Elaborar e apresentar, para apreciação e aprovação, plano de trabalho 

que deve indicar todas as atividades a serem realizadas no âmbito da 
consultoria e cronograma, incluindo: 

a) Revisão bibliográfica sobre o tema; 
b) Definição de conjunto preliminar de fontes de dados a ser 
pesquisado (documentos, páginas da Internet e outros meios 
pertinentes); 
c) Metodologia 
d) Estrutura básica do estudo; 

 
● De acordo com o plano de trabalho aprovado, produzir uma versão 

preliminar do estudo previsto neste documento para apreciação e 
aprovação da equipe do projeto; 

 
● Discutir as recomendações apontadas pela equipe do projeto à versão 

preliminar; 
 

● Revisar e incorporar as recomendações apontadas pela equipe do 
projeto; 

 
● Elaborar a versão final do estudo, contemplando todas as 

recomendações apontadas pela equipe do projeto na versão 
preliminar. 

 
  
PRODUTOS 
 
Produto 1 – Plano de Trabalho do Estudo, conforme descrito  
nestes termos de referência.  

 
Produto 2 – Versão final do estudo já tendo sido incorporadas todas as 
recomendações da SAE/PR e do UNFPA. 
 

 

Duração e horário de 
trabalho: 

De 30 de outubro de 2018 a 31 de dezembro de 2018 

Local onde os serviços 
devem ser entregues:  

Os produtos deverão ser encaminhados em formato eletrônico, por e-mail, 
para vmonteiro@unfpa.org, nos prazos definidos a seguir, com cópia para 
ccunha@unfpa.org e albertoni@unfpa.org   

   

Datas de entrega e 
como o trabalho será 
entregue (ex. arquivo 

PRODUTOS 
 
Produto 1 – Plano de Trabalho do Estudo, conforme descrito  



 

 
eletrônico, meio físico, 
etc.): 

nestes termos de referência. 9 de novembro de 2018. 
Produto 2 – Versão final do estudo já tendo sido incorporadas todas as 
recomendações da SAE/PR e do UNFPA. 30 de novembro de 2018. 
 

Não serão aceitos produtos que apresentem mera reprodução de conteúdo 
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. 

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

O monitoramento do trabalho será realizado por meio de análise do produto 
e acompanhamento do andamento dos trabalhos pela SAE/PR e pelo UNFPA. 

Os pagamentos ficarão pendentes da aprovação da SAE, que poderá solicitar 
parecer externo. 

Disposições de 
supervisão:  

O/a consultor/a desenvolverá as atividades e produtos sob a orientação e 
supervisão da Diretora de Assuntos Internacionais Estratégicos da Secretaria 
Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Georgia 
Diogo.  

Viagem prevista:  Não se aplica. 

Capacitação, 
qualificações e 
competências 
necessárias, inclusive 
idiomas:  

a) Doutorado em Ciências Sociais ou Humanas, especialmente nas áreas 
de Economia, Estatística, Sociologia, Ciências Sociais, Relações 
Internacionais, Demografia ou áreas correlatas. 
 

b) 5 anos de experiência com metodologias quantitativas e qualitativas 
em ciências sociais. Em particular, é necessária experiência anterior 
com avaliação e monitoramento de políticas públicas brasileiras e 
indicadores sociais no Brasil. 
 

c) Experiência de trabalhos anteriores com a elaboração ou análise de 
indicadores sociais, especialmente em áreas correlacionadas ao 
objeto desta consultoria 

 

d) Capacidade de manipulação de dados com o uso de pacotes 
estatísticos tais como: R, Stata, SPSS ou SAS. 
 

e) Experiência na elaboração de documentos técnicos e habilidades 
analíticas. 

f)    Desejável conhecimento de documentos internacionais, como as 
Metas de Desenvolvimento do Milênio, Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, Conferência Internacional sobre População e 
Desenvolvimento (CIPD), Fórum Econômico Mundial e outros 
documentos-chave relacionados a conferências internacionais 



 

 
relevantes. 

f) Proficiência em inglês. 

 

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

 

O consultor realizará as atividades em home office e contará, 
eventualmente, conforme necessidade, com o suporte de infraestrutura 
disponível. 

Outros dados 
pertinentes ou 
condições especiais, se 
houver:  

DADOS DO PROJETO: 

Número e nome do projeto: BRA06MPG – Desenvolvimento de Produtos 

para a Comissão Nacional de População e Desenvolvimento 

Linha Orçamentária: GL Unit: UNFPA  / Fund: BRA09/ Project: BRA06MPG/ 

ACTIVITY: CNPD_APOIO_CIPD / Impl. Agency: PU0074 

 

Valor Total da Consultoria: R$ 28.588,15 

O pagamento será realizado após aprovação do produto por parte da SAE e 

do UNFPA. 

 

Produto 1: R$ 5.294,11  

Produto 2: R$ 23.294,04  

  

 

 

Assinatura do Oficial Solicitante no Escritório Contratante: 

 

Data: __ de _ _ _ _ _ de 2018 

 

 


