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TERMO DE REFERÊNCIA – CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO DE DIAGNÓSTICOS DE INICIATIVAS 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA EM MUNICÍPIOS COM BAIXO IDHM NA REGIÃO 

NORTE DO PAÍS 

 
Título do Posto: Consultoria para desenvolvimento de estudos de diagnóstico para fortalecer iniciativas 
de Políticas Públicas na Primeira Infância em territórios com menores Índices de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDHM), considerando quatro Estados da Região Norte do Brasil: Acre, Amazonas, 
Pará e Rondônia. 

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 Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) é a agência da ONU que 
trabalha para garantir o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva, e que tem 
como resultado previsto em seu programa de atuação no país, firmado em parceria 
com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o fortalecimento de direitos 
humanos e necessidades de adolescentes e jovens nos níveis nacional e 
subnacional, através da igualdade de gênero e de abordagens culturalmente 
sensíveis, particularmente para meninas, afrodescendentes e populações jovens 
em situação de vulnerabilidade. 

 
O Escritório do UNFPA no Brasil participa do Fundo Conjunto para os ODS , que no 
Brasil implementa o projeto “Construindo vidas melhores através de intervenções 
integradas na primeira infância: investindo no Programa Criança Feliz para acelerar 
a conquista dos ODS no Brasil ”durante o período de 2020 - 2022. 
Inspirado pela ambiciosa reforma global da ONU, o Fundo Conjunto para os ODS 
(Joint Programme SDG Fund) é a base para gerar um novo UNCT e RCO nos países. 
Consiste em um mecanismo inovador das Nações Unidas para acelerar o alcance 
dos ODS e da Agenda 2030, por meio de ações integradas, estratégias e parcerias 
inovadoras. Precedido pelo Fundo ODS (criado em 2014) e pelo Fundo ODM (criado 
em 2007) o Fundo Conjunto para os ODS lançou sua primeira chamada em março 
de 2019 e 114 países apresentaram propostas. O Brasil ficou entre os 36 países 
selecionados, por meio da iniciativa de apoio ao Programa Criança Feliz. 

 
O Fundo Conjunto para os ODS é desenvolvido no Brasil por 5 agências das Nações 
Unidas (PNUD, UNESCO, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF – agência líder) e apoia o 
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 desenvolvimento da primeira infância através do fortalecimento do Programa 
Criança Feliz, implementado pelo Ministério da Cidadania. 

 
Os organismos da ONU participantes do Fundo e o Ministério da Cidadania veem 
este programa como uma grande oportunidade para apoiar a aceleração dos 
esforços nacionais em Desenvolvimento na Primeira Infância (DPI) dentro dos 
programas de proteção social, considerando as evidências científicas que 
confirmam o DPI como uma oportunidade única para as crianças atingirem seu 
potencial máximo, interrompendo o ciclo de pobreza e contribuindo para a 
conquista da equidade, para aumentar a prosperidade e o crescimento sustentável 
e inclusivo. 

 
O Programa Criança Feliz apresenta dois eixos estruturantes: O primeiro é a visita 
domiciliar com famílias com gestantes e crianças da primeira infância inscritas no 
CadÚnico ou beneficiadas pelo BPC. O segundo eixo é a intersetorialidade, ao qual 
contribui para construção da agenda pública de primeira infância. O programa tem 
contribuído para dar capilaridade ao Marco Legal da Primeira Infância nos 
municípios e Estados, além de dar visibilidade às crianças mais vulneráveis e suas 
famílias que muitas vezes não acessavam políticas públicas. 

 
Apesar dos avanços no processo de disseminação sobre a importância da atenção 
nos primeiros seis anos de vida da criança, essas questões não chegam a todos os 
territórios do Brasil em função de sua extensão territorial. O isolamento regional e 
a falta de investimento em políticas públicas contribuem para as desigualdades 
regionais sociais e econômicas. Assim, considerando especialmente os territórios 
com baixo IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) e a emergência 
de fortalecimento de ações para aprimoramento das políticas de primeira infância 
Intersetoriais, é importante o planejamento de políticas integradas que envolvem 
as áreas da assistência social, saúde, educação, direitos humanos, desenvolvimento 
regional e cultura para o fortalecimento das ações voltadas para a primeira infância 
e suas famílias com vistas à promoção do desenvolvimento infantil. 

 
Para auxiliar o Ministério da Cidadania na qualificação das ações do PCF e 
aprimoramento da política de primeira infância nestes territórios de baixo IDHM, 
estão sendo contratadas consultorias pelas Agências ONU Mulheres e UNFPA para 
realização de estudos que irão subsidiar a estruturação de um plano de ação 
integrado interministerial visando o aprimoramento de políticas públicas na 
primeira infância, como também o fortalecimento do PCF nestes territórios. 

 
Objeto da consultoria: Desenvolvimento de estudos de diagnóstico para fortalecer 
iniciativas de Políticas Públicas na Primeira Infância em territórios com menores 
Índices de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), considerando quatro 
Estados da Região Norte do Brasil: Acre, Amazonas, Pará e Rondônia 
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3.Escopo do Trabalho 
e Produtos 

O(a) consultor(a), em diálogo com a equipe da área de Juventudes do UNFPA, 
realizará, nas ações referentes a esta consultoria, às atividades a seguir elencadas: 

 
ATIVIDADES: 

1. Apresentar proposta de plano de trabalho para realização de estudo de 
diagnóstico das Políticas Públicas na Primeira Infância, incluindo políticas 
para cuidadores, cuidadoras e mulheres grávidas, em territórios com 
menores IDHM, da Região Norte (estados do Amazonas, Acre, Pará e 
Rondônia) para validação e aprovação junto ao UNFPA; 

2. Elaborar e apresentar relatório técnico com o diagnóstico da situação da 
primeira infância nos Estados selecionados ,incluindo informações sobre 
estrutura familiar e cuidados, indicando 10 municípios com menores IDHM 
e participantes do Programa Criança Feliz , que serão objeto do produto 3; 

3. Elaborar e apresentar relatório técnico contendo o mapeamento das 
políticas públicas de atenção à primeira infância, incluindo políticas de 
apoio a rede de cuidadores e cuidadoras, mulheres grávidas e sua situação 
econômica nos 10 municípios indicados no produto 2; 

4. Além do relatório em word com o detalhamento do estudo, também 
deverá ser entregue uma apresentação powerpoint com um resumo dos 
principais resultados do estudo; 

5. Basear-se em evidências, sejam elas quantitativas ou qualitativas, para o 
desenvolvimento dos produtos e relatórios correlatos. 

 
RESULTADOS ESPERADOS: 

1. Desenvolvimento de estudo que apoiem o aprimoramento de políticas de 
Primeira Infância nos municípios de baixo IDHM nas regiões Norte do 
Brasil, considerando os estados do Acre, Rondônia, Amazonas e Pará; 

2. Produtos aprovados em tempo e de acordo com os critérios estabelecidos 
neste Termo de Referência. 

 
PRODUTOS: 

 
Produto 1: Plano de Trabalho para realização de estudos de diagnóstico das 
Políticas Públicas na Primeira Infância, incluindo políticas para cuidadores, 
cuidadoras e mulheres grávidas em territórios com menores Índices de 
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), em quatro Estados da Região Norte 
(Acre, Amazonas, Pará e Rondônia). 

 
Valor: 20% do valor do contrato, R$ 11.536,00 (onze mil, quinhentos e trinta e seis 
reais 
Prazo: 15 dias contados a partir da data de assinatura do contrato; 

 
Produto 2: Diagnóstico da situação da primeira infância na Região Norte (nos 
estados do Amazonas, Acre, Pará e Rondônia), incluindo informações sobre 
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 estrutura familiar e de cuidados, considerando as principais potencialidades e 
desafios para a execução do Programa Criança Feliz, tendo em conta os indicadores 
de saúde, educação, assistência social, cultura e direitos humanos 

 
Valor: 40% do valor do contrato, R$23.072,00 (vinte e três mil e setenta e dois 
reais); 
Prazo: entrega até 01 de setembro de 2021; 

 
Produto 3: Mapeamento das políticas públicas de atenção à primeira infância, 
incluindo políticas de apoio a rede de cuidadores e cuidadoras, mulheres grávidas 
e sua situação econômica, considerando as principais potencialidades e desafios 
para a execução do Programa Criança Feliz, tendo em conta os indicadores de 
saúde, educação, assistência social, cultura e direitos humanos, nos 10 municípios 
selecionados no produto 2 

 
Valor: 40% do valor do contrato, R$23.072,00 (vinte e três mil e setenta e dois 
reais); 
Prazo: entrega até 26 de novembro de 2021; 

4.Duração e Horário 
do Trabalho 

De 01 de junho 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: garaujo@unfpa.org 
com cópia para blopes@unfpa.org, e florio@unfpa.org 

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

 
Os produtos deverão ser escritos em português, em linguagem objetiva. O formato 
final do produto deverá ser digital, em arquivo compatível com edição (Word, PDF 
ou, quando for o caso, Excel ou powerpoint). 

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. 

PRAZOS 

Produto 1: entrega até 15 dias após a assinatura do contrato 

Produto 2: entrega até 01 de setembro de 2021 

Produto 3: entrega até 26 de novembro de 2021 

7.Monitoramento e 
controle de 

A supervisão e acompanhamento do trabalho será realizado por meio de análise 
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andamento, inclusive 
exigências de 
relatórios, formato, 
periodicidade e prazo 
final. 

dos produtos, 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 um produto de qualidade. Uma 
avaliação final será conduzida mediante a entrega do último produto 

8.Disposições de 
Supervisão: 

 
O/a consultor/a desenvolverá as atividades e produtos sob a supervisão de 
Gabriela Monteiro, Oficial de Programa do UNFPA. 

9.Viagem prevista: 
 
Em função do contexto de pandemia, não estão previstas viagens para esta 
consultoria. Caso a condição sanitária se altere, os deslocamentos e viagens no 
âmbito da consultoria serão de responsabilidade do consultor, excetuando-se os 
casos em que a gestão avalie a necessidade de cobertura pelo projeto. 

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

 
● Profissional de nível superior graduado/a em Serviço Social, Gestão Pública; 

Comunicação Social; Economia; Ciências Sociais; ou áreas correlatas; 

● Pós-graduação em qualquer área de formação das Ciências sociais, Ciências 
Sociais aplicadas ou Humanas; 

● Profissional com experiência comprovada mínima de 2 anos em pesquisa 
científica e/ou de diagnóstico social, com elaboração de trabalhos em 
ciências sociais; 

● Conhecimento de conceitos e principais debates relacionados aos temas 
infância e políticas públicas, especialmente na região norte do país; 

● Capacidade de organização e cumprimento de prazos; 
● 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. 

Requisito Desejável: 
● Pós-graduação preferencialmente na área social com temática de pesquisa 

com foco em infâncias e comunidades tradicionais; 
● Experiência com acompanhamento de projetos ou desenvolvimento de 

pesquisas na região Norte do país; 
● Conhecimento interseccional em gênero, raça e etnia. 

 
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. 



6 

 

 

 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. 
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/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 de viagem referentes ao trabalho. 

12. Outros dados 
pertinentes 
ou condições 

O link de inscrição estará disponível no site do UNFPA Brasil 
(https://brazil.unfpa.org/pt-br/vacancies). Ao clicar no link, é necessário 
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especiais, se 
houver: 

preencher o Formulário do Google e anexar o Formulário P11 e Carta de 
Motivação, conforme solicitado pelo anúncio da vaga. 

 
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 minorizados, 
são encorajadas a participar do processo seletivo. Todas as candidaturas serão 
analisadas com total confidencialidade. 

 


