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Data limite para o envio das candidaturas: 

 
17 de Outubro de 2012 às 10h 

Endereço eletrônico para envio das candidaturas:   selecao@unfpa.org.br 

Tipo de contrato :  SSA – consultoria por produto 

1. DADOS DO PROJETO: 

a. Número e nome do projeto: BRA5U201 – Fortalecimento das capacidades nacionais para 
a promoção e atenção à saúde sexual e reprodutiva e redução da morbi-mortalidade 
materna 

b. Linha Orçamentária: GL Unit: UNFPA /Account: 71305 /Fund: FPA90/ Dept.ID:70.500 / 
Project: BRA5U201/ Activity: RHR_GOV/ Impl. Agency: PU0074  

2. ANTECEDENTES 

O projeto “Promovendo Direitos de Jovens: Cultura e Saúde Sexual e Reprodutiva em 
Salvador” teve início em 2009, como uma experiência demonstrativa do UNFPA em parceria 
com a Embaixada dos Países Baixos. Iniciou-se na Comunidade de Sussuarana em Salvador – 
Bahia com o intuito de contribuir na construção de projetos de vida, na tomada de decisões 
reprodutivas e estimular a participação social de jovens de 16 a 24 anos, de ambos os sexos. 
De uma forma dinâmica, com dança, teatro, fotografia, vídeo, rádio e grafite, o 
projeto abordou temas relacionados a direitos da população jovem, sexualidade, saúde sexual 
e reprodutiva, relações raciais e de gênero, diversidade sexual, mediação de conflitos, uso de 
álcool e outras drogas, participação juvenil, controle social de políticas públicas, e prevenção 
às DST/Aids.  

Tendo encerrado essa primeira experiência ao final de 2010, o projeto “Promovendo Direitos 
de Jovens” tem se desdobrado em outras iniciativas no âmbito da cooperação do UNFPA com 
parceiros de governo e da sociedade civil organizada na Bahia.  

Em 2011, numa parceria com a Prefeitura Municipal de Salvador (PMS), o projeto foi adaptado 
às necessidades de jovens em situação de privação de liberdade nas Comunidades de 
Atendimento Socioeducativo (Cases) Salvador e Cia. As atividades do Projeto envolveram 
também profissionais da Fundação de Apoio à Criança e ao Adolescente (FUNDAC) e da rede 
municipal de ensino. No mesmo ano, a equipe de facilitadoras e facilitadores do projeto 
participou de um intercâmbio com jovens que integram o Projeto ‘Juventude Cidadã’.  A 
conexão entre os dois projetos resultou numa parceria do UNFPA com as organizações 
responsáveis pelo “Juventude Cidadã” (Coordenadoria Ecumênica de Serviços – CESE e 
Organização Intereclesiástica para a Cooperação ao Desenvolvimento- ICCO), que previu para 
2012 o trabalho na ampliação de habilidades de jovens formadores/as que já atuam em redes 
para discutir a temática de direitos sexuais e reprodutivos, co-responsabilidades e prevenção 
de DST/Aids, numa perspectiva de gênero e raça.  
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Com base nos resultados positivos alcançados, o projeto teve continuidade em 2012, passando 
a integrar a política de educação de jovens e adultos da Secretaria Municipal da Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer de Salvador (SECULT) da Prefeitura Municipal de Salvador, com a 
inserção das atividades em outras unidades escolares e a continuidade do trabalho com jovens 
das Cases. Nesse âmbito, passou também a contar com novas parcerias (Fundação Cidade 
Mãe, Universidade do Estado da Bahia – UNEB, ONG Pierre Bourdieu), a fim de promover a 
integração entre  as unidades escolares e as instituições parceiras e contribuir para ampliar o 
repertório de direitos das e dos adolescentes e jovens. 

3. OBJETIVOS DA CONSULTORIA: 

Desenvolvimento de um Estudo de Caso sobre o Projeto “Promovendo Direitos de Jovens: 
Cultura e Saúde Sexual e Reprodutiva em Salvador” no período de 2009 a 2012. 

4. ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS: 

4.1. Ler os materiais e documentos orientadores disponibilizados pelo UNFPA.  

4.2. Elaborar proposta de trabalho ou “Inception Report”, que deve indicar: 

a) O plano de trabalho (cronograma das atividades a serem realizadas); 

b) Roteiro básico de perguntas a serem apresentadas para a coleta de informações; 

c) Lista de pessoas a serem entrevistadas e data prevista para a entrevista. As 
entrevistas devem ser realizadas, preferencialmente, na cidade de Salvador 
(entrevistas presenciais); 

d) A estrutura a ser adotada pelo relatório, com base no roteiro a ser apresentado 
pelo UNFPA, descrito no item 4.3 deste termo.   

4.3. Desenvolver versão preliminar do Estudo de Caso a partir do Inception Report 
apresentado e comentado/complementado pelo UNFPA. 

O documento deve conter os seguintes itens:  

a) Introdução - informações sobre a iniciativa que está sendo avaliada/estudada, 
justificando a sua razão de importância no contexto nacional - por meio de dados 
sócio demográficos e epidemiológicos, destacando os resultados esperados e 
considerando as prioridades apresentadas para o programa de país no ciclo 
anterior e atual; 

b) Objetivos e escopo do estudo de caso, com destaque para o período que está 
sendo analisado; 

c) Questões elaboradas com base nos seguintes critérios de avaliação: relevância, 
efetividade, eficiência, sustentabilidade, bem como alinhamento estratégico – 
considerando as prioridades das instituições envolvidas, responsividade (por parte 
dos parceiros) e valor agregado pelo projeto; 
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d) Metodologia e abordagem (descrição de todas as etapas do processo de 
trabalho); 

e) Constatações do estudo (com base nas evidências derivadas das informações 
coletadas). É importante que sejam também explorados os fatores que facilitaram 
e dificultaram a implementação e o alcance dos resultados; adequação das 
estratégias adotadas para o alcance dos resultados (incluindo os ajustes feitos ao 
longo do processo). Medir, quando possível, o alcance de resultados em termos 
quantitativos e qualitativos, e analisar as ligações entre insumos, atividades, 
produtos, resultados e, se possível, impacto. Discutir as contribuições relativas 
dos atores envolvidos para o alcance dos resultados. 

f) Conclusões  

g) Lições Aprendidas (aquilo que deu certo e aquilo que poderia ter sido realizado de 
outro modo); 

h) Recomendações (com destaque para os principais desafios e estratégias para 
enfrentá-los).  

i) Fontes de informação e links; 

j) Lista de pessoas entrevistadas e filiação institucional; 

k) Anexos.  

 
Observação: O documento deve conter no máximo 40 páginas, incluindo índice e 
anexos.  

 
4.4. Elaboração de Versão Final do estudo de caso, com base nos 

comentários/recomendações apresentados pelo UNFPA e por parceiros. 

5. PRODUTOS E PRAZOS PARA ENTREGA 

 
Produto 1 – Proposta de trabalho ou “Inception Report”, conforme descrito no item 4.2 
destes Termos de Referência. Prazo para entrega do produto: até 26 de Outubro de 
2012. 
 
Produto 2 – Versão preliminar do Estudo de Caso, conforme descrito no item 4.3 destes 
Termos de Referência. Prazo para entrega do produto: até 16 de Novembro de 2012. 
 
Produto 3 – Versão Final do Estudo de Caso, conforme descrito no item 4.4 destes Termos 
de Referência. Prazo para entrega do produto: até 03 de Dezembro de 2012. 

6. TIPO DE CONTRATO: Por Produto 

7. PERÍODO DO CONTRATO DE SERVIÇO: de 22 de Outubro a 10 de Dezembro de 2012. 
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8. REMUNERAÇÃO: R$ 12.825,00 (doze mil, oitocentos e vinte e cinco reais) 

9. REQUISITOS 

− Pós-graduação ou mestrado em economia, ciências sociais, ciências aplicadas, 
demografia, administração pública, estudos do desenvolvimento ou equivalentes; 

− Familiaridade com os conceitos da gestão orientada por resultados e a perspectiva de 
direitos humanos; 

− De 1 a 5 anos de experiência de trabalho no campo de monitoramento e avaliação de 
politicas, programas e projetos; 

− De 1 a 5 anos de experiência de trabalho com pesquisa aplicada. 

− Excelente habilidade de redação (comprovada) em Português. 

A comprovação da experiência poderá ser feita por meio de carta de apresentação e 
referência, publicações/documentos/relatórios elaborados por ela ou ele. 

Outros requisitos: 

− Conhecimento de conceitos e principais debates relacionados aos temas de saúde 
reprodutiva e direitos, população e desenvolvimento, gênero e raça/etnia, juventude.  

− Profissional com capacidade de análise e síntese, de comunicação oral e escrita, 
abertura para responder positivamente a diferentes pontos de vista e críticas em 
relação a sua atuação individual e coletiva, bem como realizar ajustes necessários.   

− Disponibilidade para viajar. 

 Profissional com habilidades para: 

− Estabelecer uma boa comunicação interpessoal, trabalhar sob pressão e com prazos 
reduzidos;   

− Atuar seguindo os valores do UNFPA, suas regras administrativas, de conduta, ética e 
integridade; 

− Defender e promover a visão, a missão e os temas relacionados ao mandato das 
Nações Unidas e do UNFPA em especial.   

− Atuar com sensibilidade cultural em ambientes diversos, considerando aspectos 
relacionados a regionalidade, raça, etnia, idade, orientação sexual, ou outras 
condições. 

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

O pagamento será feito em 3 parcelas, a saber: 

− 1ª Parcela no valor de 30% do total do contrato, mediante a entrega e aprovação do 
produto 1; 
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− 2ª Parcela no valor de 40% do total do contrato, mediante a entrega e aprovação do 
produto 2; 

− 3ª Parcela no valor de 30% do total do contrato, mediante a entrega e aprovação do 
produto 3. 

 
Para que seja efetivado o pagamento faz-se necessário o envio dos documentos de 
cadastro e a aprovação dos produtos. Os pagamentos serão realizados em até 10 (dez) 
dias úteis após a finalização e aprovação dos serviços prestados, o recebimento dos 
seguintes documentos: i) VENDOR FORM preenchido e assinado e ii) contrato assinado. 

Os valores serão creditados diretamente na conta corrente informada na ficha de 
cadastro (vendor form) do/a consultor/a selecionada. O contratante (UNFPA) se 
resguarda o direito de autorizar ou não a continuidade/conclusão do serviço em caso de 
qualquer alteração na qualidade e/ou quantidade do serviço, o que deve ser previamente 
notificado por escrito. 

O/a consultor(a) deve enviar a versão digitalizada dos produtos para os e-mails 
flopes@unfpa.org e pucheta@unfpa.org 

Para a realização das entrevistas presenciais em Salvador, o UNFPA disponibilizará sala e 
infraestrutura. As despesas de viagem são da responsabilidade exclusiva do/da 
consultor/a contratatado/a.  

ATENÇÃO: Com base na Convenção de Privilégios e Imunidades, o Fundo de População 
das Nações Unidas – UNFPA não recolhe impostos de qualquer natureza. Neste sentido, 
fica a cargo do consultor o recolhimento de TODOS os impostos devidos, conforme 
legislação brasileira.  

11. CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO  

A contratação será conduzida pelo UNFPA, seguindo as normas e diretrizes do organismo 
(seleção simplificada e contratação por meio de SSA - Special Service Agreement).  

 

Os(as) interessados(as) devem encaminhar versão eletrônica do curriculum vitae e 
comprovação de experiência de trabalho no campo de monitoramento e avaliação de 
politicas, programas e projetos e pesquisa aplicada, como descrito no item 9 deste termo.   

 

A apresentação destes documentos, em formato eletrônico, é um requisito obrigatório.  
Os documentos deverão ser apresentados até às 10:00 horas do dia 17 de Outubro de 
2012. Deverá constar no título da mensagem: “Consultoria Projeto Jovens”. 

 

Os documentos devem ser enviados para o Fundo de População das Nações Unidas, por 
meio do endereço eletrônico: selecao@unfpa.org.br.  
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Será desconsiderada a candidatura enviada em desconformidade com o previsto no 
presente TOR: versão eletrônica do curriculum vitae e documentos que comprovem 
experiência pregressa no campo de monitoramento e avaliação de politicas, programas e 
projetos e pesquisa aplicada. 

 

Os critérios para análise na entrevista são: análise das competências requeridas e das 
experiências demonstradas no CV, domínio de conhecimento relacionado com o objeto 
da consultoria, apreciação de produtos elaborados no campo de monitoramento e 
avaliação de politicas, programas e projetos e pesquisa aplicada, de autoria ou co-autoria 
da/do candidato(a) . 

 

Serão contatadas EXCLUSIVAMENTE as pessoas cuja candidatura seja de interesse.  

 


