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TERMO DE REFERÊNCIA - Apoio às atividades de comunicação relacionadas ao projeto na Ilha do Marajó 
que visa garantir a continuidade de serviços de saúde reprodutiva dentro do contexto da pandemia da 

Covid-19. 
 

Título do Posto: Apoio às atividades de comunicação relacionadas ao projeto na Ilha do Marajó que 
visa garantir a continuidade de serviços de saúde reprodutiva dentro do contexto da pandemia da 
Covid-19. 
Prazo para Candidatura: 26 de agosto de 2020, 23h59, horário de Brasília. 
Tipo de Contrato: Consultoria Individual (CI) 
Local de trabalho: Consultoria Remota 

 

Escritório Contratante: FUNDO DE POPULAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (UNFPA) NO BRASIL 

Contexto e Objeto(s) 
da Consultoria: 

ANTECEDENTES 
 
O Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA), presente em mais de 150 países, está 
no Brasil desde 1973, trabalhando em colaboração com o Governo Federal, Estados e 
Municípios e a Sociedade Civil. Desde a adoção pela comunidade internacional em 2015 da 
Agenda de Desenvolvimento para 2030, representada pelos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, o UNFPA tem desenvolvido projetos e iniciativas conjuntas nas áreas de 
População e Desenvolvimento, Saúde Reprodutiva, Segurança de Insumos, Cooperação Sul-
Sul e outros assuntos, sempre em conjunto com o Governo, outras instâncias do Estado, 
Sociedade Civil, Academia e Setor Privado. 
 
Nesse contexto, o Acordo de Assistência Técnica Básica, assinado em 29 de dezembro de 
1964, entre o Governo da República Federativa do Brasil e as Nações Unidas, a Organização 
Internacional do Trabalho, a Administração de Alimentos e Medicamentos das Nações 
Unidas, Agricultura, Organização A Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura, a Organização da Aviação Civil Internacional, a Organização Mundial da 
Saúde, a União Internacional de Telecomunicações, a Organização Meteorológica Mundial, 
a Agência Internacional de Energia A Atômica e a União Postal Universal contêm as condições 
básicas sob as quais o UNFPA auxilia o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do 
Estado do Pará - COSEMS / PA (doravante, Parceiro) em seus esforços para aprimorar as 
capacidades institucionais do Governo do Estado de Pará vai ampliar políticas públicas, com 
o objetivo de promover estratégias que garantam a continuidade da sexualidade e 
reprodução Serviços de saúde no contexto da COVID-19, que permite o fortalecimento das 
políticas de saúde voltadas às mulheres residentes na Ilha do Marajó que vivem em situação 
de vulnerabilidade social, isoladas pela distância de centros urbanos e de difícil acesso 
geograficamente dentro da própria ilha, em linha com as prioridades e programas 
governamentais. 
 
Em cumprimento ao referido convênio, o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do 
Estado do Pará - COSEMS / PA solicitou auxílio do UNFPA para fornecer subsídios para o 
enfrentamento desse momento especial de pandemia, uma vez que a pandemia COVID-19 
vem causando estragos em todo o mundo e esgotando os sistemas de saúde pública, 
desencadeando ações sem precedentes por parte de governos em todo o mundo, incluindo 
restrições de movimento e ordens de contenção. Epidemias anteriores mostram que esta 
crise pode ter um forte impacto sobre mulheres e meninas. As mulheres estão 
desproporcionalmente representadas nos setores de saúde e serviços sociais, aumentando 
seu risco de exposição à doença. O estresse, a mobilidade limitada e a interrupção dos meios 
de subsistência também aumentam a vulnerabilidade de mulheres e meninas à violência, 
bem como à exploração baseada em gênero. Como resultado, os sistemas de saúde estão 
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redirecionando recursos dos serviços de saúde sexual e reprodutiva, e o acesso das mulheres 
ao planejamento familiar, atendimento pré-natal e outros serviços essenciais pode ser 
afetado. O UNFPA regional também olhou com grande preocupação esta região especial da 
Ilha do Marajó no estado do Pará e aprovou o projeto apresentado pelo UNFPA Brasil com o 
objetivo de garantir a continuidade de serviços de saúde reprodutiva dentro do contexto da 
pandemia da Covid-19. 
 
 
 

Objetivos esperados 
da consultoria: 

 

Espera-se que as ações da parceria entre COSEMS / PA e UNFPA que serão estruturadas 
nesta consultoria possam contribuir para a Estratégia de comunicação do Projeto: 
Assegurando a continuidade de serviços de saúde reprodutiva dentro do contexto da 
pandemia da Covid-19 na Ilha do Marajó.  
A estratégia compreende três frentes de abordagem: 

1. Direta: comunicação direcionada para as mulheres beneficiárias finais do projeto; 
2. Indireta: comunicação direcionada para a imprensa local; 
3. Direta e inclusiva: para comunicadores/as atuantes nas secretarias de governo 

envolvidas com o projeto 

Escopo do Trabalho: Sob a supervisão direta da área de Comunicação e de Insumos do Fundo de População das 
Nações Unidas (UNFPA), a pessoa contratada irá: 
 

 Estruturar e executar estratégia de relações públicas para sensibilizar a imprensa e 
stakeholders do projeto Assegurando a continuidade de serviços de saúde 
reprodutiva dentro do contexto da pandemia da Covid-19 na Ilha do Marajó.  

 Estabelecer uma rede de comunicação e de diálogo permanente com 
comunicadores/comunicadoras públicos responsáveis pelas estratégias de 
comunicação e assessoria de imprensa das diferentes instâncias de governo local; 

 Produzir e disseminar avisos de pauta; releases; press kit; fotos e vídeos curtos; 
 Produzir relatório com resultados da prestação de serviço (textos produzidos; 

contato dos veículos de comunicação sensibilizados; alcance da prestação de 
serviço.  

ATIVIDADES DA CONSULTORIA 

• Identificar personagens focais em cada um dos municípios contemplados no Projeto;  
• Identificar os veículos de comunicação da região e os mais acessados pelo público do 
projeto; 
• Criar e mobilizar uma rede de comunicadores; 
• Produzir boletim mensal direcionado para gestores sobre as ações do projeto e dados 
sobre o assunto; 
• Realizar media training com porta-vozes do projeto; 
• Enviar pontualmente (quando necessário) alertas para a Oficial de Comunicação do UNFPA 
Brasil sobre temas de interesse do projeto ou reportagens que possam gerar tanto crises 
como oportunidades para o projeto; 
• Produzir conteúdo (press releases, notas, press-kits) e briefing criativo para peças de 
comunicação em diferentes mídias que tenham como público de interesse jornalistas e 
formadores de opinião; 
• Organizar e atualizar mailing dos principais veículos e formadores de opinião on-line e off-
line das áreas relacionadas ao campo de atuação do projeto;   
• Responsabilizar pela criação, indicação de imagem e programação de publicação de posts 
nas principais mídias, com adaptações necessárias para cada canal;  
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• Respeitar as entregas e prazos estabelecidos em comum acordo; 
• Promover encontros temáticos com especialistas; 
• Convocar e cobrir as coletivas de imprensa ou quaisquer divulgações do projeto on-line e 
presenciais que tenham como público jornalistas e demais formadores de opinião; 
• Produzir séries de áudios e pequenos vídeos com depoimentos de mulheres da região e 
com dicas sobre saúde reprodutiva para disseminação via WhatsApp; 
• Promover rodas de conversa com grupos de mulheres (Educomunicação); 
• Escrever textos específicos para campanhas de esclarecimento público do projeto; 
•Acompanhar e realizar o registro fotográfico das ações executadas de implementação do 
projeto; 
• Realizar Entrevistas de áudio e de vídeo com mulheres beneficiárias ou lideranças 
comunitárias; 
• Elaborar um documento contendo um relatório final de implementação do projeto com 
recomendações após o prazo para sua execução. 
 

Local de trabalho: 

 

 

 

 

 

A consultoria será realizada de forma remota.  
 

Prazo de Execução do 
Trabalho: 

O  O trabalho terá a duração de aproximadamente quatro meses, a contar da data de 
contratação.  

Local onde os serviços 
devem ser entregues: 

Os produtos deverão ser entregues por e-mail, para a Oficial de Comunicação do UNFPA, 
no e-mail quintiliano@unfpa.org e Oficial de Programa para Insumos, no e-mail: 
nsouza@unfpa.org  
 
Os produtos deverão ser enviados também com cópia para cassia@unfpa.org e 
vmartins@unfpa.org. 

 

Produtos, datas de 
entrega e como o 
trabalho será 
entregue: 

Produtos Esperados: 

O consultor deve entregar um Relatório das atividades de acordo com as características 
exigidas neste Termo de Referência. A entrega dos produtos deve ser realizada de acordo 
com os prazos estabelecidos no plano de trabalho acordado, e todos os produtos devem ser 
aceitos pelo UNFPA. 

Relatório das atividades realizadas contendo os seguintes itens: 

a) Objetivos e resultados esperados da consultoria, de acordo com o plano de trabalho 
estabelecido pelo Diretor responsável pelo Brasil e pelo Assessor Regional de Garantia de 
Suprimentos; 
b) Atividades realizadas no período; 
c) Resultados alcançados; 
d) Fatores que facilitaram e dificultaram o alcance dos resultados; 
e) Recomendações e sugestões de ações futuras. 
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* A propriedade intelectual de todos os produtos desta consultoria será do UNFPA. Como 
único proprietário dos produtos, ele se reserva os direitos autorais sobre todo o material de 
comunicação produzido no processo, o consultor não poderá fazer uso das informações 
fornecidas para fins econômicos para outros fins. 

 

Produto Descrição Prazo Valor (R$) 

Produto 1: Estratégia 
de comunicação 

Com base em insumos que 
serão enviados pelo UNFPA, 
estruturar uma estratégia de 
Relações Públicas para 
sensibilizar a imprensa e 
stakeholders do projeto, com 
objetivo, ações e materiais.  

 

Até 15 de 
setembro 

R$ 1.400,00 
(mil e 
quatrocentos 
reais) 

 

Produto 2: Materiais 
de consumo de 
comunicação 

Mapear os veículos de 
comunicação da região 
Identificar os/as 
comunicadores/assessores 
públicos de atuação 
governamental 
Produzir press-kit sobre o 
projeto e demais materiais 
definidos na estratégia de 
comunicação. 

Até 30 de 
setembro 

R$ 2.700,00 
(dois mil e 
setecentos 
reais) 

Produto 3: Rede de 
comunicação 

Mobilizar os/as 
comunicadores para participar 
da rede de comunicação e 
organizar um encontro da 
rede 
 

Até 15 de 
outubro 

R$ 1.600,00 

(mil e 
seiscentos 
reais) 

Produto 4: Relações 
Públicas/Imprensa 

Fazer reuniões com a 
imprensa e mobilizar os 
veículos para conhecer e cobri 
as ações do projeto 
Produzir duas reportagens por 
mês sobre o projeto, com 
foto. 
Produzir e divulgar junto à 
imprensa, release, avisos de 
pauta e reportagens, em 
diversas linguagens. 
Acompanhar entrevistas 
Organizar coletiva de 
imprensa, para o lançamento 
do projeto e em outros 
momentos relevantes. 

 

Setembro a 
novembro 

R$ 3.600,00 
(três mil e 
seiscentos 
reais) 
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Produto 5: Rede de 
comunicadores II e III 

 

Organizar o segundo encontro 
da rede de comunicadores. 

 

Novembro R$ 2,500,00 
(dois mil e 
quinhentos 
reais) 

 

Produto 6:  Relatório 
de impacto 

Produzir relatório com 
resultados da prestação de 
serviço (textos produzidos; 
contato dos veículos de 
comunicação sensibilizados; 
alcance da prestação de 
serviço - impacto).  

05 de 
dezembro de 
2020. 

R$ 3.600,00 
(três mil e 
seiscentos 
reais) 

 
Valor total da consultoria: R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais) 
 
*O valor inclui a remuneração pelos serviços prestados mais todos os custos que poderiam 
ser gerados para a realização dos produtos para estes termos de referência. 
 
*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 a consultoria. 

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 (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. 

Disposições de 
Supervisão: 

O/a consultor/a desenvolverá as atividades e produtos sob a supervisão das oficiais 
designadas. 

O UNFPA terá as seguintes funções, entre outras: 

 Facilitar o acesso aos dados necessários; 

 Rever em conjunto com o consultor, os relatórios e materiais elaborados, 
garantindo o estrito cumprimento dos objetivos estabelecidos neste Termo de 
Referência e dos prazos acordados; 

 Acompanhar a entrega oportuna e pertinente dos produtos esperados desta 
consultoria. 

Viagem prevista: Não se aplica. 

 

 

Capacitação, 
qualificações e 
competências 
necessárias, inclusive 
idiomas: 

Requisitos de Trabalho: 

 Profissional formado em comunicação social com habilitação em jornalismo ou 
relações públicas; 

 Experiência mínima de 4 anos;  

 Experiência com comunicação pública (governamental), assessoria de imprensa 
e/ou relações públicas (governamental; não-governamental e/ou privada); 
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e/ou com comunicação de projetos sociais, da área de saúde e direitos 
humanos; 

 Excelente comunicação e redação. 
 
OBS: Serão consideradas, principalmente as candidaturas daqueles/as que residam no 
estado do Pará. 

Suprimentos / serviços 
a serem fornecidos 
pelo UNFPA ou 
parceiro de 
implementação (por 
exemplo, serviços de 
apoio, espaço de 
escritório, 
equipamento), se 
aplicável: 

O (a) profissional deverá contar com os equipamentos mínimos necessários para realizar a 
entrega. Sendo eles: internet, computador, câmera fotográfica profissional ou 
semiprofissional, smartphone e habilidade e disponibilidade para se conectar em possíveis 
reuniões à distância em horários agendados previamente.  

Outras informações 
relevantes 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, conforme solicitado pelo anúncio da vaga. 
 
A submissão de candidaturas deverá ser feita até às 23h59 do dia 26 de agosto de 
2020 (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. 
 

TÉRMINOS DE REFERENC 

https://brazil.unfpa.org/sites/default/files/vacancies/p11_port_final_4_4_10.doc
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