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TERMOS DE REFERÊNCIA 
 

Consultoria Técnica – Oficinas ElesPorElas 16º Jamboree Interamericano Escoteiro 
– Foz do Iguaçu, Paraná 

Localização: 
Home based (baseada em 
casa) e em Foz do Iguaçu, 
Paraná 

Prazo para candidatura: 1/12/2019 

Tipo de Contrato: Individual Contract/SSA 

Nível do Posto: Consultoria Técnica 

Idioma(s) necessário: Português  

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

06/12/2019 

Data esperada de fim: 
30/04/2020 
 

Antecedentes 

A União de Escoteiros e Escoteiras do Brasil está formalizando a sua adesão ao movimento global de solidariedade 
pela igualdade de gênero ElesPorElas HeForShe. Como parte de seu compromisso com o movimento ElesPorElas 
HeForShe, será aberto um espaço para a realização de oficinas sobre a temática de igualdade de gênero e 
masculinidades para crianças e adolescentes no VII Jamboree Nacional de Escoteiros e Escoteiras, entre os dias 16 e 
20 de julho de 2018. 
 
Uma das características mais marcantes do Movimento Escoteiro é a participação social. Seu Projeto Educativo 
propõe aos jovens um compromisso voluntário de vida em comunidade, valores humanos e a promoção de um 
mundo melhor, que assim forma cidadãos participativos e úteis em suas comunidades. Hoje, são cerca de 40 milhões 
de jovens praticando o Escotismo, em mais de 160 países e territórios, nos cinco continentes, em diferentes culturas, 
raças, religiões e condições sociais. Tal universalismo lhe deu a condição de ser o maior movimento de juventude do 
mundo, sucesso entre os jovens ao longo de gerações, após 109 anos desde seu surgimento. No Brasil, o Escotismo 
teve início em 1910 e hoje conta com mais de 80 mil membros ativos atuando em quase todos os estados. 
 
A proposta educativa do 16º Jamboree Interamericano Escoteiro e 3º Camporee Escoteiro Interamericano 2020 é 
abordar toda a diversidade e energia do Movimento Escoteiro, representando a oportunidade para que jovens de 
todo o continente se reúnam e compartilhem sua cultura em um só lugar. O JamCam 2020 será um evento inspirador, 
que contribuirá para que os jovens se desenvolvam e colaborem na construção de um mundo melhor. 
 
Durante uma semana será oferecida uma grande variedade de atividades. A juventude poderá desfrutar de 
momentos emocionantes, viver estimulantes aventuras, aprender coisas novas e desenvolver habilidades.  
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O evento recebe entre 6.000 a 8.000 participantes de 11 a 17 anos de idade, denominados de escoteiros/as (11-14) 
e seniores (15-17) de toda Iberoamérica. Os eventos acontecerão em Foz do Iguaçu, estado do Paraná, de 4 a 10 de 
janeiro de 2020. 

 
Em junho de 2019, a União dos Escoteiros do Brasil aderiu ao movimento ElesPorElas – HeForShe, passando a se 

comprometer a realizar as seguintes atividades: (i) ações de diagnóstico sobre gênero e empoderamento de 

mulheres; (ii) ações formativas; e (iii) ações mobilizadoras. 

Como uma das atividades do plano de trabalho pactuado entre a ONU Mulheres Brasil e a União dos 

Escoteiros do Brasil está a realização de vivências e oficinas no 16º Jamboree Interamericano Escoteiro e 3º 

Camporee Escoteiro Interamericano 2020, contemplando:  

// Tenda ElesPorElas – HeForShe 

// Boas-vindas #ElesPorElas como tornar ambientes seguros e equitativos para meninas e meninos no 16º Jamboree 

Público: grupo de adultas e adultos 

// Oficinas #ElesPorElas - Uma Vitória Leva à Outra  

- sobre igualdade de gênero e empoderamento de meninas pelo esporte 

Público: escoteiras e escoteiros 

// Oficina #ElesPorElas - Vidas Negras 

- sobre racismo, relações raciais e fim da violência contra a juventude negra 

Público: escoteiras e escoteiros 

// Tótem de adesões online 

Público: participantes do Jamboree 
 
 

Responsabilidades 

Sob a supervisão da ONU Mulheres, a/o Consultora/o irá: 
1. Adaptação do currículo World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) ao contexto do 

escotismo brasileiro e articulação de conteúdos com os currículos O Valente não é Violento e Uma Vitória 
Leva à Outra, incluindo (1) um período de teste para o currículo adaptado e (2) ferramentas de 
monitoramento e avaliação alinhadas com as ferramentas do programa Uma Vitória Leva à Outra; (3) 
materiais testados e validados. 

2. Realizar (in loco) o total de 20 oficinas de 50 minutos cada (duas pela manhã e duas pela tarde por 5 dias) 
para grupos de 40 crianças e adolescentes escoteiros e escoteiras durante o Jamboree. As oficinas deverão 
abordar os temas de igualdade de gênero, raça e etnia e masculinidades. 

3. Levantamento acerca do perfil de escotistas participantes das oficinas, incluindo perfil de gênero, raça e 
etnia, mediante aplicação de instrumento de pesquisa online para aferição da abordagem adotada, avaliação 
de novas medidas com foco na igualdade de gênero e empoderamento de mulheres e meninas, eliminação 
do racismo e oportunidades de promoção de masculinidades inclusivas e monitoramento de progressos 

4. Consolidar relatório final sobre a atividade, com ações implementadas, observações e aprendizados.  
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Produtos, Cronograma e Pagamentos 

Produto Prazo Pagamento (%) 

Reunião de alinhamento com a organização do Jamboree (União 
dos Escoteiros do Brasil) em diálogo com a ONU Mulheres sobre 
expectativa e escopo do projeto. 

5 dias a partir da 
assinatura do 
contrato 

0% 

Adaptação do currículo World Association of Girl Guides and Girl 
Scouts (WAGGGS) ao contexto do escotismo brasileiro e articulação 
de conteúdos com os currículos O Valente não é Violento e Uma 
Vitória Leva à Outra, incluindo (1) um período de teste para o 
currículo adaptado e (2) ferramentas de monitoramento e avaliação 
alinhadas com as ferramentas do programa Uma Vitória Leva à 
Outra; (3) materiais testados e validados. 

Até 12 de dezembro 
de 2019 

30% 

Condução de 20 oficinas de 50 minutos cada ao longo de 5 dias (4 
por dia) no 16º Jamboree Interamericano Escoteiro e 3º Camporee 
Escoteiro Interamericano 2020, em Foz do Iguaçu, Paraná. 

Entre 5 e 9 de 
janeiro de 2020, em 
Foz do Iguaçu (PR) 

50% 

Entrega de relatório de atividade, incluindo principais resultados do 
workshop realizado no 16º Jamboree Interamericano Escoteiro e 3º 
Camporee Escoteiro Interamericano 2020, em Foz do Iguaçu, 
Paraná. 

20 dias a partir da 
da conclusão das 
oficinas 

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 

Os custos relacionados às viagens para condução de oficinas serão de responsabilidade da pessoa contratada, 
incluindo transporte, alimentação, hospedagem, materiais a serem utilizados e eventual apoio de pessoal. Isso incluir 
o deslocamento da cidade de origem da consultora ou consultor, em Foz do Iguaçu e retorno à cidade de origem. As 
oficinas acontecerão em Foz do Iguaçu, estado do Paraná, no período previsto entre 5 a 9 de janeiro de 2020. 

Requisitos 

Educação:  
Bacharelado em Pedagogia, Ciências Sociais, Relações Internacionais ou em área relacionada. Desejável pós-
graduação em Pedagogia, Educação, Ciências Sociais, Relações Internacionais ou em área relacionada. 
 
Idioma:  
Fluência em Português.  
 
Experiência: 

• Obrigatório Bacharelado em Ciências Sociais, Pedagogia, Relações Internacionais ou em área relacionada; 

• Desejável Pós-graduação em Ciências Sociais, Pedagogia, Relações Internacionais ou em área relacionada; 

• Obrigatório experiência profissional e/ou acadêmica em temas relacionados à igualdade de gênero e 
masculinidades;  

• Obrigatório experiência em ambientes e práticas do contexto escolar/educativo. Cada ano adicional de 
experiência agregará um ponto na classificação; 

• Obrigatório experiência em organização e facilitação de workshops e oficinas; 

• Experiência em coordenação de projetos, processos e/ou estratégias. 

• Familiaridade com o Sistema das Nações Unidas e seus princípios;  

• Experiência acadêmica e/ou profissional com a promoção da igualdade de gênero, raça e etnia; 

• Excelente comunicação e habilidades interpessoais. 
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Seleção 

As candidaturas deverão cumprir integralmente e rigorosamente os requisitos mínimos (eliminatórios), e serão 
classificadas em função dos seguintes critérios: 

Critério Peso 

Bacharelado em Ciências Sociais, Pedagogia, Relações Internacionais ou em área relacionada 20 

Pós-graduação em Ciências Sociais, Pedagogia, Educação, Relações Internacionais ou em área 
relacionada  

10 

Experiência profissional e/ou acadêmica em temas relacionados a igualdade de gênero, raça e etnia e 
masculinidades, preferencialmente em contextos educativos 

Até 20 

Experiência profissional em práticas de oficinas/workshops sobre igualdade de gênero, raça e etnia. 
Cada ano adicional de experiência agregará um ponto na classificação  

Até 20 

Experiência em coordenação de projetos, processos e/ou estratégias 20 

Familiaridade com o Sistema das Nações Unidas e seus princípios 5 

Experiência acadêmica e/ou profissional com a promoção da igualdade de gênero, raça e etnia 10 

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(eliminatórios). 
 
Segunda fase: Análise das candidaturas pelo Comitê de Seleção.Classificação de acordo com os critérios desejáveis 
(classificatórios) 
 
Terceira fase: Entrevista, pelo Comitê de Seleção, se necessário. 
 
Quarta fase: Análise da Proposta Financeira e aplicação da metodologia de best value for money.  
 
Ao final da última fase, o resultado será informado e nesta ocasião a/o consultora/o selecionada/o deverá apresentar 
os seguintes documentos: 
- Cópias de diplomas e certificações informados no currículo; 
- Cópia do RG e CPF, ou outro documento de identidade com foto e assinatura; 
- Cópia de comprovante de titularidade bancária; 
- Cópia de comprovante de residência; 
- Formulário Vendor assinado. 
 

Candidatura  

As/os candidatas/os interessadas/os em participar do processo seletivo deverão apresentar os seguintes 
documentos: 
 

• Formulário P11 (http://www.onumulheres.org.br/wp-
content/uploads/2018/01/P_11_form_UNwomen.doc). 

• Proposta Financeira, incluindo valor das parcelas por produto e o valor total da consultoria conforme a seção 
“Produtos, Cronograma e Pagamentos”. 

 
Candidatas/os interessadas/os e qualificadas/os devem enviar todos os documentos para 
unwomenbra.hr@unwomen.org até 23h59 (horário de Brasília) do dia 1 de dezembro de 2019. 

mailto:unwomenbra.hr@unwomen.org
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Especificar no assunto da mensagem: “Consultor/a Local – Oficinas ElesPorElas - Escoteiros e Escoteiras do Brasil”. 
 
Dado o grande número de candidaturas recebidas, somente as/os candidatas/os selecionadas/os para a cada fase 
serão notificadas/os. 
 
Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos necessários devem ser encaminhados para unwomenbra.hr@unwomen.org. 

Especificar no assunto da mensagem: “DÚVIDA: Consultor/a Local – Oficinas ElesPorElas - Escoteiros e Escoteiras do 
Brasil” 

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. 
 
Visando a promoção da diversidade, ONU Mulheres incentiva a candidatura de mulheres, negras e negros, indígenas, 
pessoas vivendo com HIV/AIDS e portadores de deficiências.  

 

mailto:unwomenbra.hr@unwomen.org

