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TERMOS DE REFERÊNCIA  
 

Consultor/a Local – Pesquisador/a para aplicação de questionários com meninas 
adolescentes  

Localização: Rio de Janeiro  

Prazo para candidatura: Até 20/05/2016 

Tipo de Contrato: Individual Contract 

Nível do Posto: Consultor/a Local 

Idioma(s) necessário: Português e Inglês  

Data esperada de início: 
(data em que a/o candidata/o selecionada/a deve começar a trabalhar) 

23/05/2016 

Data esperada de fim: 30/11/2016 

Antecedentes 

Programa conjunto entre ONU Mulheres e o Comitê Olímpico Internacional, “Uma Vitória Leva à Outra” tem como 
objetivo criar espaços seguros em que meninas de 10 a 14 anos possam praticar esportes, se conhecer melhor e 
adquirir habilidades para a vida. A meta é beneficiar 2500 meninas no Rio de Janeiro com o programa. 
 
Como funciona: 
Duas vezes por semana (ter/qui ou qua/sex), no turno oposto ao das aulas escolares, as meninas se dirigem à Vila 
Olímpica mais próxima para fazerem uma hora de atividade física, em uma turma exclusiva de meninas, e uma hora 
de oficina temática, ministrada por uma psicóloga, pedagoga, ou assistente social da Vila Olímpica. 
 
Conteúdo: 
Nas oficinas, as facilitadoras trabalham um currículo desenvolvido especialmente para meninas adolescentes, com 
sucesso já comprovado em outros 29 países. Em um ambiente divertido e acolhedor, as meninas conversam e 
aprendem sobre: 
• autoestima e liderança; 
• saúde e direitos sexuais e reprodutivos; 
• empoderamento, direitos e eliminação da violência contra as mulheres e meninas; 
• educação financeira. 
 
Duração:  
O programa se inicia em meados de maio, em 20 Vilas Olímpicas da cidade do Rio de Janeiro, e termina em meados 
de Novembro. 
 
Monitoramento e Avaliação: 
Cerca de 10% das meninas participantes são acompanhadas por meio de pesquisas de monitoramento no início, na 
metade e ao final do programa, com o objetivo de medir os impactos gerados pela metodologia Uma Vitória Leva à 
Outra nas vidas das adolescentes e na forma como são vistas pela comunidade. Para tanto, é necessário contar com 
a expertise de um/a pesquisador/a com experiência em aplicação de pesquisa quantitativa e qualitativa, para 
realização de pesquisas de baseline, midline e endline, bem como para a produção de relatórios que comparem os 
resultados entre as etapas. 
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Responsabilidades 

Sob a supervisão da Coordenadora do Programa Uma Vitória Leva à Outra, o/a Consultor/a Local vai: 
1. Organizar logística com 10 Vilas Olímpicas para aplicação de questionários com meninas participantes do 

programa Uma Vitória Leva à Outra. 
2. Aplicar questionário para 10 turmas, com 25 meninas cada, em 10 Vilas Olímpicas participantes do programa  
3. Realizar update das respostas e informações contidas nos questionários na plataforma online Salesforce (o/a 

consultor/a receberá treinamento com duração de 4 horas para se familiarizar com a plataforma) 
OBS: Estes três procedimentos descritos acima serão realizados três vezes: para a pesquisa de baseline 
(maio/2016), midline (julho/2016) e endline (novembro/2016). 

4. Fazer análise dos dados e preparar relatório quantitativo e qualitativo comparando os dados de baseline e 
midline, e, posteriormente, os dados de baseline, midline e endline. 

Produtos, Cronograma e Pagamentos 

Produto Prazo Pagamento (%) 

[Condução de pesquisa de baseline, incluindo inserção de dados e 
questionários na plataforma Salesforce] 

[30/05/2016] 20% 

[Condução de pesquisa de midline, incluindo inserção de dados e 
questionários na plataforma Salesforce] 

[15/07/2016] 20% 

[Produção de relatório com comparativos entre pesquisa de 
baseline e midline] 

[25/07/2016] 20% 

[Condução de pesquisa de endline, incluindo inserção de dados e 
questionários na plataforma Salesforce] 

[30/10/2016] 20% 

[Produção de relatório com comparativos entre pesquisa de 
baseline e endline e baseline, midline e endline] 

[10/11/2016] 20% 

 100% 

 
A ONU Mulheres revisará, aprovará e efetuará o pagamento em até 10 dias úteis, após o recebimento do produto e 
da fatura original. 

Viagens e Insumos 

O deslocamento até às Vilas Olímpicas é de responsabilidade do/a consultor/a. Insumos para a realização da 
consultoria, tais como equipamento e local de trabalho, serão responsabilidade do/a consultor/a. 
O/a consultor/a deve residir na cidade do Rio de Janeiro. 

Requisitos 

Requisito mínimo (eliminatório) 
 
Educação:  
Nível Superior completo na área de Ciências Humanas. 
 
Idioma:  
Português nativo e Inglês Avançado 
 
Experiência: 
Experiência comprovada com a aplicação de questionários e/ou pesquisas quantitativas. 
Experiência comprovada na produção de relatórios de pesquisa quantitativas e qualitativas. 
 
Requisito desejável (classificatório) 
 
Educação:  
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Mestrado na área de Ciências Humanas. 
 
Idioma:  
Inglês fluente 
 
Experiência: 
Experiência em aplicação de pesquisas e questionários com crianças e/ou adolescentes 
 
Experiência com uso de softwares de pesquisa. 
   

Seleção 

As candidaturas deverão cumprir integralmente e rigorosamente os requisitos mínimos, e serão selecionadas em 
função dos seguintes critérios: 

Critério Peso 

Mestrado em Ciências Humanas 

 

25 

Inglês Fluente 

 

25 

Experiência em aplicação de pesquisas e questionários com crianças e/ou adolescentes 
 

20 

Experiência em aplicação de pesquisas e questionários sobre conteúdos de gênero e/ou 
raça 
 

10 

Experiência com uso de softwares de pesquisa quantitativa 
 

20 

Total 100 

 
Os critérios serão avaliados com base nos documentos listados na seção “Candidatura” (abaixo). 
 
Processo de seleção  
 
Primeira fase: Triagem de propostas de acordo com os requisitos mínimos.  
 
Segunda fase: Análise das candidaturas pelo Comitê de Seleção. Classificação de acordo com os critérios. 
 
Terceira fase: Entrevista, pelo Comitê de Seleção, se necessário. 
 
Quarta fase: Análise da proposta financeira e aplicação da metodologia best value for money. 

Candidatura  

As/os candidatas/os interessadas/os em participar do processo seletivo deverão apresentar os seguintes 
documentos: 
 
- Currículo, em formato P11.  
- Comprovação de experiência com aplicação de pesquisas e/ou questionários 
- Relatório de pesquisa de sua autoria 
- Certificado de proficiência de idioma 
- Proposta financeira, incluindo valor das parcelas por produto e o valor total da consultoria conforme a seção 
“Produtos, Cronograma e Pagamentos”. 
 



4 
 

Candidatas/os interessadas/os e qualificadas/os devem enviar todos os documentos para: 
compras.br@unwomen.org até 23h59 do dia 20/05/2016. 
 
Especificar no assunto da mensagem: “Consultor/a Local – Pesquisador/a para aplicação de questionários UVLO”. 
 
Dado o grande número de candidaturas recebidas, somente as/os candidatas/os selecionadas/os serão notificadas. 
 
Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos necessários devem ser encaminhados para thays.prado@unwomen.org. 
Especificar no assunto da mensagem: “Consultor/a Local – Pesquisador/a para aplicação de questionários UVLO”. 

Observações 

Candidatas/os com vínculo empregatício com instituições públicas só poderão ser contratados se apresentarem 
evidência de licença sem vencimentos ou uma carta de não-objeção à realização da consultoria, emitida pela 
instituição pública empregadora. Caso o vínculo das/os candidatas/os seja com instituição de pesquisa e 
universidades, basta apresentação de carta de não-objeção emitida pela instituição pública empregadora. 
 
Candidatas/os não podem ter um contrato ativo ou pendências com a ONU Mulheres.  
 
Candidatas/os não podem ter parentesco direto com funcionários/as do sistema Nações Unidas.  
 
Candidatas/os devem ter nacionalidade brasileira ou permissão para trabalhar no Brasil. 

 


