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TERMO DE REFERÊNCIA – CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO  

 
Título do Posto: Consultoria para elaboração de produtos de comunicação para o Escritório do UNFPA 
na Bahia 
Prazo para Candidatura: 18 de abril, 23h59, horário de Brasília. 
Tipo de Contrato: Consultoria Individual (CI) 
Local de trabalho: Consultoria Remota 

 
 

1.Escritório 
Contratante 

FUNDO DE POPULAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (UNFPA) 

2.Contexto e 
Objeto(s) da 
Consultoria 

O UNFPA, Fundo de População das Nações Unidas, é agência da ONU que trata de 
questões populacionais e saúde sexual e reprodutiva; apoia os países na utilização 
de dados sociodemográficos para políticas e programas de redução da pobreza; e 
contribui para assegurar que todas as gestações sejam desejadas, todos os partos 
sejam seguros, todos os jovens fiquem livres do HIV/aids e todas as meninas e 
mulheres sejam tratadas com dignidade e respeito. E, tendo como meta alcançar até 
2030: ZERO mortes maternas preveníveis, ZERO demanda não satisfeita de 
planejamento familiar e ZERO violência baseada em gênero e outras práticas 
prejudiciais, incluindo o casamento/união infantil.  

Na Bahia, a parceria entre o UNFPA e os governos do Município de Salvador e do 
Governo Estadual existe desde 2008, tendo como objetivo o alcance das metas 
estabelecidas global e localmente, considerando marcos internacionais: Cairo 1994 
- Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento das Nações Unidas 
(CIPD); Consenso de Montevidéu sobre População e Desenvolvimento (2013); CIPD 
para além de 2014 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e da 
Agenda 2030.  

Na pauta da Saúde Sexual e Reprodutiva, incluindo direito ao planejamento familiar, 
destaca-se algumas tomadas de ação principais no âmbito do trabalho do UNFPA, 
tais como: a) Fortalecer serviços e ações em saúde sexual e reprodutiva e saúde 
materna, com ampliação e qualificação da oferta, em consonância com os princípios 
dos direitos humanos, sensibilidade cultural e perspectiva de equidade de gênero, 
étnico-racial e idade; b) Universalização do acesso à atenção pré-natal de qualidade; 
c)  Atenção obstétrica humanizada e equitativa (hipertensão, infecções puerperais e 
abortamentos inseguros – 70% dos casos de morte materna); d) Fortalecimento das 
políticas públicas de prevenção ao HIV e outras IST. 

Considerando os planos de governo anuais planejados para Salvador e a Bahia, bem 
como os indicadores nacionais e locais preocupantes referentes ao acesso aos 
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serviços de saúde e o cenário desafiador da pandemia do Coronavírus (Covid-19) no 
Brasil, bem como o impacto para as pessoas mais vulnerabilizadas (mulheres, 
população LGBTQIA+, população negra e indígena, sejam estas de comunidades 
rurais ou urbanas), a presente consultoria se propõe a dar visibilidade para a 
temática a partir dos olhares estratégicos do UNFPA Brasil para garantir, em especial 
para mulheres, adolescentes e jovens, a promoção do direito à saúde integral e aos 
direitos sexuais e reprodutivos e o acesso à serviços de saúde de qualidade. 

3.Escopo do Trabalho 
e Produtos 

Sob a supervisão direta do escritório do Fundo de População da ONU (UNFPA) na 
Bahia e em coordenação estreita com a área de Comunicação, a pessoa contratada 
irá produzir e disseminar conteúdo em linguagem jornalística relacionados ao tema 
Saúde Sexual e Reprodutiva e Direitos e violência baseada em gênero entre maio e 
novembro de 2021, conforme descritos nos produtos abaixo. 
 
Deveres e Responsabilidades: 
 
Em coordenação direta com escritório do Fundo de População da ONU (UNFPA) na 
Bahia e a área e de Comunicação do UNFPA, a pessoa contratada irá: 
 

● Participar de reuniões presenciais ou virtuais com equipe do UNFPA 
semanalmente, cerca de 1h; 

● Realizar leitura de documentos indicados pela equipe UNFPA; 
● Executar atividades com base em cronograma pré-estabelecido; 
● Elaborar produtos jornalísticos relacionados aos temas abordados pelo 

escritório; 
● Auxiliar a equipe de Comunicação do UNFPA nas estratégias de 

fortalecimento da imagem institucional na Bahia  
 
 
Os produtos descritos a seguir configuram-se como pacotes de trabalho com 
componentes progressivos das entregas finais. A entrega de cada produto deve 
obedecer às especificações técnicas e de tempo atribuídas pelo presente contrato.  
 
Importante: Todos os produtos só serão considerados aceitos após contempladas 
todas as recomendações feitas pela equipe do UNFPA. 
 
 
Descrição dos Produtos 
 
 
Produto 1 (Junho/21). Produção de conteúdo da publicação “UNFPA na Bahia”: 
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● Documento contendo proposta de atualização da publicação de 
apresentação do UNFPA na Bahia (com sugestão de formato, estrutura e 
conteúdos, que deverão considerar textos, foto, imagem, ilustração ou 
infográficos, aspas e dados). Documento deve conter proposta de sumário;  

● Produção de mailing estratégico com contatos do campo dos direitos 
humanos, saúde sexual e reprodutiva, e políticas para mulheres, da 
sociedade civil, administração pública e imprensa da Bahia e de toda a região 
Nordeste;; 

● Planejamento e cronograma do trabalho, incluindo ações e produtos de 
comunicação a serem desenvolvidos, entre junho e novembro, 
considerando as necessidades do Plano Estratégico da Bahia para o ano de 
2021 e o último Programa de País do UNFPA, a ser compartilhado com 
consultor/consultora após a contratação. 

 
Produto 2 (Julho/21). Planejamento, cronograma e levantamento  
 

● Entrega do texto da versão final de publicação do “UNFPA na Bahia” (mínimo 
10 e máximo 15 páginas, frente e verso). 

● Produção de até 02 textos jornalísticos, a depender da demanda do mês 
(release, matéria de cobertura, reportagem, artigo, sugestão de pauta), com 
no mínimo duas fontes e no máximo duas laudas, incluindo título, linha fina, 
texto, palavras-chave e imagem); 

● Disseminação dos conteúdos produzidos junto a imprensa, incluindo o 
follow-up; 

● Produzir versões para redes sociais dos conteúdos produzidos no período e 
repostar, depois de aprovados e publicados nas redes do UNFPA. 
Consideram-se WhatsApp, Telegram; Facebook; Instagram; Twitter e 
Youtube;  

● Relatório mensal com resultados da prestação de serviço (conteúdos 
jornalísticos produzidos, diálogos com imprensa e alcance da prestação de 
serviço através de clipagem e análise de impacto). 

 
Produto 3 (Agosto/21). Produção de conteúdo e disseminação de informações 
 

● Produção de até 04 textos jornalísticos, a depender da demanda do mês 
(release, matéria de cobertura, reportagem, artigo, sugestão de pauta), com 
no mínimo duas fontes e no máximo duas laudas, incluindo título, linha fina, 
texto, palavras-chave e imagem); 

● Disseminação dos conteúdos produzidos junto a imprensa, incluindo o 
follow-up; 

● Produzir versões para redes sociais dos conteúdos produzidos no período e 
repostar, depois de aprovados e publicados nas redes do UNFPA. 
Consideram-se WhatsApp, Telegram; Facebook; Instagram; Twitter e 
Youtube;  
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● Relatório mensal com resultados da prestação de serviço (conteúdos 
jornalísticos produzidos, diálogos com imprensa e alcance da prestação de 
serviço através de clipagem e análise de impacto). 
 

 
Produto 4 (Set/21). Produção de conteúdo e disseminação de informações 
 

● Produção de até 04 textos jornalísticos, a depender da demanda do mês 
(release, matéria de cobertura, reportagem, artigo, sugestão de pauta), com 
no mínimo duas fontes e no máximo duas laudas, incluindo título, linha fina, 
texto, palavras-chave e imagem); 

● Disseminação dos conteúdos produzidos junto a imprensa, incluindo o 
follow-up; 

● Produzir versões para redes sociais dos conteúdos produzidos no período e 
repostar, depois de aprovados e publicados nas redes do UNFPA. 
Consideram-se WhatsApp, Telegram; Facebook; Instagram; Twitter e 
Youtube;  

● Relatório mensal com resultados da prestação de serviço (conteúdos 
jornalísticos produzidos, diálogos com imprensa e alcance da prestação de 
serviço através de clipagem e análise de impacto). 
 

 
Produto 5 (Out/21). Produção de conteúdo e disseminação de informações 
 

● Produção de até 04 textos jornalísticos, a depender da demanda do mês 
(release, matéria de cobertura, reportagem, artigo, sugestão de pauta), com 
no mínimo duas fontes e no máximo duas laudas, incluindo título, linha fina, 
texto, palavras-chave e imagem); 

● Disseminação dos conteúdos produzidos junto a imprensa, incluindo o 
follow-up; 

● Produzir versões para redes sociais dos conteúdos produzidos no período e 
repostar, depois de aprovados e publicados nas redes do UNFPA. 
Consideram-se WhatsApp, Telegram; Facebook; Instagram; Twitter e 
Youtube;  

● Relatório mensal com resultados da prestação de serviço (conteúdos 
jornalísticos produzidos, diálogos com imprensa e alcance da prestação de 
serviço através de clipagem e análise de impacto). 
 

 
Produto 6 (Nov/21). Produção de conteúdo e disseminação de informações 
 

● Produção de até 04 textos jornalísticos, a depender da demanda do mês 
(release, matéria de cobertura, reportagem, artigo, sugestão de pauta), com 
no mínimo duas fontes e no máximo duas laudas, incluindo título, linha fina, 
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texto, palavras-chave e imagem); 
● Disseminação dos conteúdos produzidos junto a imprensa, incluindo o 

follow-up; 
● Produzir versões para redes sociais dos conteúdos produzidos no período e 

repostar, depois de aprovados e publicados nas redes do UNFPA. 
Consideram-se WhatsApp, Telegram; Facebook; Instagram; Twitter e 
Youtube;  

● Relatório mensal com resultados da prestação de serviço (conteúdos 
jornalísticos produzidos, diálogos com imprensa e alcance da prestação de 
serviço através de clipagem e análise de impacto). 
 

4.Duração e Horário 
do Trabalho 

O horário do trabalho do/da consultor/a será de 10h semanais, devendo apresentar 
disponibilidade para participação de reuniões presenciais com a parte contratante e 
parceiros, se necessário.  
 
Período (previsão): de 03 de maio de 2021 a 30 de novembro de 2021 

5.Local onde os 
serviços devem ser 
entregues: 

Os produtos deverão ser entregues por e-mail, aos endereços: dantas@unfpa.org; 
quintiliano@unfpa.org; msantana@unfpa.org; cassia@unfpa.org  

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

O/A consultor/a deve enviar a versão digitalizada dos produtos para os endereços 
de e-mails já mencionados. 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). 

Observações importantes sobre a redação do relatório: 

I. Primar pela qualidade da apresentação, com relação à gramática, ortografia, 
estilo e formatação. 

II. Fazer flexão de gênero em todo o texto. 

III. Unificar o formato de utilização de siglas ao longo do texto. Caso sejam 
usadas as siglas, explicá-las apenas uma vez no início, pelo menos aquelas 
que serão recorrentes. Nenhuma sigla poderá ficar no texto sem sua devida 
explicação por extenso, ao menos uma vez. Também deverá ser unificado o 
uso de maiúsculas ou minúsculas nas siglas, evitando redigi-las de formas 
diferentes ao longo do texto. 

IV. Ao nomear as pessoas, indicar sempre “Sr.” ou “Sra.”, cargo, e instituição, 
pelo menos uma vez ao longo do texto. 



 

6 

V. Cada produto deverá ser apresentado em um único arquivo, 
preferencialmente PDF, que inclua todos os anexos, inclusive fotografias. 

 
IMPORTANTE: Todos os produtos derivados desta consultoria e que, 
eventualmente, configuram elementos de propriedade intelectual, são de 
propriedade do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA). 
 

Produtos Prazo  Valor 

Produto 1 21 de junho R$ 2.452,50 

Produto 2 21 de julho R$ 3.529,50 

Produto 3 21 de agosto R$ 2.452,50 

Produto 4 21 de setembro R$ 2.452,50 

Produto 5 21 de outubro R$ 2.452,50 

Produto 6 21 de novembro R$ 2.452,50 

 
Valor Total da Consultoria: R$ 18.244,80 (dezoito mil, duzentos e quarenta e quatro 
reais e oitenta centavos) 
 
*Os prazos de entrega e valores relativos a cada produto poderão ser ajustados 
antes do início da consultoria, em comum acordo, sem alteração do valor total da 
consultoria. 
 

7. Monitoramento e 
controle de 
andamento, inclusive 
exigências de 
relatórios, formato, 
periodicidade e prazo 
final. 

A supervisão e acompanhamento do trabalho será realizado por meio de análise 
das entregas, reuniões periódicas (presenciais e 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 entregas de qualidade. 
Uma avaliação final será conduzida mediante a entrega do último produto. 

Ademais, O/A consultor/a deverá prestar informações sobre o andamento de seu 
trabalho sempre que solicitado/a pela coordenação do projeto. 

Os produtos apresentados no formato de relatório devem ser estruturados de 
acordo com o roteiro apresentado acima. 

8. Disposições de 
Supervisão: 

O/a consultor/a desenvolverá as atividades e produtos sob a supervisão da 
Representação ou oficial designado. 
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9. Viagem prevista: Caso necessário, o/a consultor/a poderá se deslocar para o escritório do UNFPA na 
Bahia ou outras localidades designadas. As despesas da viagem correrão por conta 
do UNFPA após análise de cada situação e necessidade. 

10. Capacitação, 
qualificações e 
competências 
necessárias, inclusive 
idiomas: 

Requisitos de Trabalho 
 
Qualificação e Experiência Necessárias:  
 

● Profissional de nível superior em Comunicação Social (jornalismo, relações 
públicas), com experiência de no mínimo 3 anos, em redações ou agências 
de comunicação; 

● Experiência mínima de 03 anos em áreas de promoção de direitos, saúde 
sexual e reprodutiva, relações de gênero e/ou similares; 

● Conhecimento de conceitos e principais debates relacionados aos temas de 
saúde sexual e reprodutiva, direitos, igualdade de gênero e igualdade 
étnico-racial; 

● Domínio de Português. 
● Conhecimento intermediário de inglês 

 
 

Habilidades Corporativas 
 

● Integridade, ética e valores 
o Agir de acordo com os valores do UNFPA e da ONU, regras 

administrativas, código de conduta e princípios éticos.  
o Exercer julgamento crítico ao lidar com dados operacionais com 

foco no melhor cumprimento do mandato do UNFPA e garantir a 
confidencialidade das informações. 

o Gerenciamento de conflitos/ negociação e resolução de desacordos. 
o Construção de apoio e perspicácia política.  
o Criatividade e inovação.  
o Trabalho em equipe.  
o Comunicação eficaz.  
o Compartilhamento de conhecimento. 
o Tomada de decisão justa e transparente. 

● Orientação para cliente / parceiro  
o Contribuir para a obtenção de resultados positivos para clientes e 

parceiros, antecipando necessidades e preocupações e 
respondendo a elas com eficiência. 

● Sensibilidade à diversidade cultural  
o Demonstrar um comportamento inclusivo com colegas e partes 

interessadas, desenvolvendo com sucesso relações interculturais.  
o Ser adaptável e sensível às diferenças políticas, religiosas e culturais.  
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o Promover ativamente a equidade e a diversidade de gênero em 
todas as atividades.  

● Accountability 
o Seja responsável por lidar com informações confidenciais em apoio 

ao trabalho do UNFPA no Brasil.  
o Garantir que as informações sejam coletadas, registradas e usadas 

corretamente para minimizar erros e fortalecer a implementação.  
o Tomada de decisão apropriada e transparente. 

 

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

 O UNFPA não fornecerá apoio a insumos para realização da presente consultoria. 
O/a Consultor/a deverá dispor de todos os materiais e insumos para realização do 
trabalho (computador, internet, e-mail, celular etc.). 

12. Outros dados 
pertinentes 
ou condições 
especiais, se 
houver: 
 

 
O link de inscrição estará disponível no site do UNFPA Brasil 
(https://brazil.unfpa.org/pt-br/vacancies). Ao clicar no link, é necessário 
preencher o Formulário do Google e anexar o Formulário P11 e Carta de 
Motivação, conforme solicitado pelo anúncio da vaga.  
 
A submissão de candidaturas deverá ser feita até às 23h59 do dia 18 de abril de 
2021 (Horário de Brasília - GMT-3). 
  
Não serão aceitas submissões feitas após o prazo final estipulado. Apenas as/os 
candidatas/os  selecionadas/os para entrevistas serão contactadas/os.  
 
O UNFPA é uma agência comprometida com a diversidade em termos de gênero, 
raça, orientação sexual, nacionalidade e cultura. Pessoas de grupos minoritários, são 
encorajadas a participar do processo seletivo. Todas as candidaturas serão 
analisadas com total confidencialidade. 
 
O UNFPA Brasil tem trabalhado em prol da diversidade e inclusão em sua 
equipe no país. Essa é uma vaga afirmativa e, por isso, priorizamos para essa 
contratação: mulheres, pessoas negras, indígenas, LGBTQIA+, com deficiência 
e vivendo com HIV que cumpram os requisitos estabelecidos.  
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