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EDITAL 05/2018 
 

PROJETO ONU MULHERES/2014/001: “FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA AS MULHERES” 

 
Resultado 5.6: Pesquisas sobre Organismos de Políticas para as Mulheres realizadas. 
 
Atividade 5.6.1: Realizar pesquisas de mapeamento dos Organismos de Políticas para as 
Mulheres. 

Quantidade de vagas: 01 - Vaga 
 
Objetivo do Contrato: Contratação de consultoria de pessoa física para construção de um 
modelo piloto de pesquisa avaliativa sobre Organismos Governamentais de Políticas para 
Mulheres nos estados de Minas Gerais e Pernambuco. 
 
Vigência contratual estimada: 70 dias a contar da data de assinatura do contrato.  
 

Requisito mínimo (eliminatório): 

Educação: 

- Diploma de nível superior, concluído reconhecido pelo MEC. 

 - Mestrado em Administração Pública, Gestão de Políticas Públicas, Ciências Sociais ou áreas 
afins.  

Experiência: 

Experiência profissional de no mínimo, dois anos com realização de pesquisa empírica sobre 
políticas públicas; 

Requisito desejável (classificatório) 

 Educação: 

- Doutorado em Administração Pública, Gestão de Políticas Públicas, Ciências Sociais ou afins. 

Experiência: 

 - Experiência comprovada em realização de pesquisa empírica sobre gênero – deverá 
submeter amostra de relatório e/ou publicação comprobatórios; 

 - Experiência comprovada em realização de pesquisa empírica envolvendo mecanismos de 
políticas públicas estaduais ou municipais (administração pública de estados e municípios) -  
deverá submeter amostra de relatório e/ou publicação comprobatórios. 



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

Critérios – avaliação de requisitos Peso 

Doutorado em Administração Pública, Gestão de Políticas Públicas, Ciências 
Sociais ou áreas afins 

30 

Experiência comprovada em realização de pesquisa empírica sobre gênero; 35 

Experiência comprovada em realização de pesquisa empírica envolvendo mais de 
cinco municípios ou estados. 

35 

Total avaliação de requisitos 100 

Processo de seleção 

Primeira fase: Triagem de propostas de acordo com os requisitos mínimos (eliminatórios). 

Segunda fase: Análise das candidaturas pelo Comitê de Seleção, composto por representantes 
da SNPM e da ONU Mulheres. 
Classificação de acordo com os critérios desejáveis (classificatórios). 

Terceira fase: Entrevista, pelo Comitê de Seleção, composto por representantes da SNPM e da 
ONU-Mulheres, se o comitê julgar necessário. 

Quarta fase: Análise da proposta financeira e aplicação da metodologia best value for Money. 

 
Candidatura 
 
As/os interessadas/os devem observar o Termo de Referência anexo e enviar até 19 de 
outubro de 2018 todos os documentos listados na seção "Candidatura": 
 
- Currículo, em formato P11: Currículo em que constem todas as informações necessárias para 
a seleção. As publicações realizadas deverão conter descrição de conteúdo/formato e 
indicação para acesso virtual, caso disponível. Deverá ser utilizado o formato 
P11:http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2014/04/formulario_p11.doc 
 
- Proposta financeira, incluindo valor das parcelas por produto e o valor total da consultoria 
conforme a seção “Produtos, Cronograma e Pagamentos”. As propostas financeiras deverão 
estar de acordo com a Portaria n 279 de 30 de julho de 2018 do Ministério dos Direitos 
Humanos. 
 
 - Plano de Trabalho, em documento separado. 
 
Todas as documentações acima devem ser encaminhadas para o endereço eletrônico 
consultorias@snpm.gov.br especificando no assunto da mensagem: EDITAL 05/2018 - 
“Pesquisa Avaliativa sobre Organismos Governamentais de Políticas para Mulheres” 
 
Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos necessários devem ser encaminhados para 
consultorias@snpm.gov.br, especificando no título da mensagem “Dúvida - EDITAL 05/2018 - 
“Pesquisa Avaliativa sobre Organismos Governamentais de Políticas para Mulheres” 
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