
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Título do Posto: Consultor(a) de Mobilização de Veiculação 
Prazo para Candidatura: 2 de outubro 2019, 23h59, horário de Brasília. 
Tipo de Contrato: Individual Consultant (IC) 

Local de trabalho: Consultoria Remota 
 

 

TERMOS DE REFERÊNCIA (a ser preenchido pelo Escritório Contratante) 

Escritório 
Contratante:  

Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), Escritório de País - Brasil 

Objetos da 
consultoria: 

Investir no planejamento reprodutivo é investir em saúde e em direitos das mulheres e de 

casais em todo o mundo. Esses investimentos são fundamentais para atingir a Agenda 2030 e 

os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O planejamento reprodutivo voluntário é 

um dos direitos humanos centrais para garantir a igualdade de gênero e o empoderamento 

feminino. É um fator-chave na redução da pobreza em todo o mundo. 

Cada vez mais, a garantia dos direitos das mulheres inclui a habilidade de planejar se elas 

querem ter filhos, quando e quantos querem ter. Mulheres e casais precisam ser 

protagonistas de suas vidas. Por isso, informação, educação, empoderamento e 

fortalecimento de suas capacidades é crucial para que alcancem seu pleno potencial. 

O direito ao planejamento reprodutivo requer luta, advocacia e suporte contínuos. Em todo 

o mundo, cerca de 214 milhões de mulheres que desejam evitar a gravidez não utilizam 

métodos seguros e efetivos de contracepção. Embora o uso de métodos contraceptivos 

modernos tenha quase dobrado em todo o mundo, passando de 36% em 1970 para 64% em 

2016, ainda há um longo caminho para garantir que todas as mulheres possam exercer o 

direito de decidir se, quando e em que intervalo de tempo desejam engravidar. 

No Brasil, de 6% a 7% das mulheres (um contingente estimado de 3,5 a 4,2 milhões) em idade 

fértil vivem em uma demanda não suprida por planejamento reprodutivo. Ao mesmo tempo, 

45% das mulheres que deram à luz no sistema público de saúde declaram que a gravidez não 

foi planejada. Esse percentual é ainda mais alto entre jovens e adolescentes – 

aproximadamente 70%. A gravidez não planejada é muito maior entre mulheres jovens e 

adolescentes afrodescendentes e com status socioeconômico mais baixo. 

Para além do planejamento reprodutivo, a saúde sexual das pessoas jovens é um fator que 

tem preocupado cada vez mais. Estatísticas nacionais mostram que há uma queda constante 

no uso de preservativos, em especial entre adolescentes e jovens, como principal forma de 



 

proteção contra as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Uma das consequências é o 

aumento nos casos de infecções como HIV e sífilis, inclusive durante a primeira relação sexual. 

Algumas pesquisas apontam que, em especial entre mulheres jovens e adolescentes, ainda 

há uma estigmatização do uso da camisinha como forma de proteção e cuidado consigo 

mesmas. 

No trânsito à vida adulta, adolescentes precisam desenvolver projetos de vida, o que significa 

lhes empoderar para fazer escolhas. Aquelas com acesso à educação e a saúde, incluindo 

saúde sexual e reprodutiva, também têm mais chances de iniciar um ciclo de prosperidade 

que reflete em suas vidas, suas comunidades e em gerações futuras. Elas serão mais 

resilientes e empoderadas a buscar e a aperfeiçoar projetos, oportunidades e empregos. 

Investir em planejamento reprodutivo e em educação sobre direitos sexuais e reprodutivos é 

um investimento no pleno capital humano. 

Com o objetivo de avançar neste cenário, as agências do sistema ONU, os setores público e 

privado, organizações internacionais e não-governamentais e a academia se juntaram para 

formular, implementar e monitorar uma agenda com foco na melhoria da qualidade dos 

serviços de saúde sexual e reprodutiva. Essa agenda inclui oferecimento e melhoria do 

aconselhamento sobre planejamento reprodutivo; a promoção e a conscientização sobre a 

importância do uso de preservativos, não apenas para o planejamento reprodutivo, mas 

também para a prevenção de ISTs; e a desestigmatização do uso dos preservativos masculinos 

e femininos. 

Escopo do trabalho: 

 

 

 

(Descrição de 
serviços, atividades 
ou produtos)  

Sob a supervisão direta da área de Comunicação do Fundo de População da ONU (UNFPA), a 

pessoa contratada irá planejar e executar o trabalho de mobilização junto à veículos nacionais 

para conseguir espaços pró-bono para divulgação das Campanhas do UNFPA. 

 

Em coordenação com a área de Comunicação, a/o profissional deverá: 

 

 Identificar, mapear e sistematizar informações sobre veículos de comunicação em 

todo o território nacional, sensíveis a abordagem de temas relacionados ao mandato 

do UNFPA, especialmente saúde sexual, reprodutiva, direitos e juventude;  

 Elaborar os instrumentos necessários para a solicitação de espaço pró-bono junto aos 

veículos de comunicação para a exibição das campanhas do UNFPA 

 Agir como mobilizador, estreitando e promovendo o contato com os veículos de 

comunicação com o objetivo de abrir espaço para a veiculação pró-bono das 

campanhas do UNFPA. 

 

 



 

PRODUTOS 

Produto 1: Elaboração de mapeamento de possíveis parceiros, veículos, expositores de todo 

o território nacional, contendo nome, contato e um breve resumo do perfil do veículo, público 

e alcance. Mínimo de 30 veículos de comunicação; 

Produto 2: Elaboração de estratégia de abordagem para os principais veículos e parceiros, 

incluindo instrumentos necessários para a solicitação de espaço pró-bono junto aos veículos 

de comunicação para a exibição das campanhas do UNFPA;  

Produto 3: Realização de contato com veículos e parceiros mapeados para apresentação do 

UNFPA e solicitação de espaço gratuito para veiculação das campanhas e acompanhamento 

das tratativas.  

Produto 4: Relatório de desempenho e avaliação dos resultados alcançados. 

Local onde os serviços 
devem ser entregues: 

Os produtos devem ser enviados por e-mail para o UNFPA aos endereços 
quintiliano@unfpa.org e cassia@unfpa.org. 

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

PRAZOS: 

Produto Prazo de entrega Valor a ser pago 

Produto 1: Elaboração de mapeamento de 
possíveis parceiros, veículos, expositores de 
todo o território nacional, contendo nome, 
contato e um breve resumo do perfil do 
veículo, público e alcance. Mínimo de 30 
veículos de comunicação 

30/Outubro/2019  

R$3.600,00 

Produto 2: Elaboração de estratégia de 
abordagem para os principais veículos e 
parceiros, incluindo instrumentos 
necessários para a solicitação de espaço pró-
bono junto aos veículos de comunicação 
para a exibição das campanhas do UNFPA 

7/novembro/2019  
R$1,800,00 

Produto 3: Realização de contato com 
veículos e parceiros mapeados para 
apresentação do UNFPA e solicitação de 
espaço gratuito para veiculação das 
campanhas e acompanhamento das 
tratativas 

29/Novembro/2019  
R$ 7.200,00 

Produto 4. Relatório de desempenho e 
avaliação dos resultados alcançados 

10/Dezembro/2019 R$5.400,00 

 

mailto:quintiliano@unfpa.org
mailto:cassia@unfpa.org


 

Viagem prevista: O/a profissional deverá ter disponibilidade para participar de reuniões e/ou viagens, se 
necessário. No caso de viagens, o UNFPA será responsável por custear o valor de passagens e 
diárias. 

Monitoramento do 
desenvolvimento das 
atividades, inclusive 
exigências de 
relatórios, 
periodicidade, 
formato e prazo final: 

O monitoramento do trabalho será realizado por meio de análise dos produtos, reuniões 
periódicas (presenciais e/ou 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 da Oficial de 
Comunicação do UNFPA Brasil, Rachel Quintiliano. 

Capacitação, 
qualificações e 
competências 
necessárias, inclusive 
idiomas:  

Requisitos obrigatórios: 

 Formação em Relações Públicas, Publicidade ou áreas correlatas; 

 5 anos de experiência na área com trabalhos similares; 

 Experiência na área de mídia será considerado um diferencial; 

 Experiência em trabalhos com temas sociais será considerado diferencial; 

 Ter trabalhado no sistema das Nações Unidas será um diferencial; 

 Português – Obrigatório; 

 Inglês – Conhecimento de trabalho. 

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.  

DADOS DO PROJETO:  

Número e nome do projeto:  

BRA06COM 

Remuneração total da consultoria: R$18.000,00 (dezoito mil reais) 

 

 


