
 

MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS 
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES 

BANCO DO BRASIL – ED. SEDE II – SBS Quadra 02 –Bloco H – Lote 08 –Brasília -DF 

consultorias@SNPM.gov.br 
 

TERMOS DE REFERÊNCIA  

Edital 06/2018 

 

Resultado: Produto 5.5: Propostas para a maior participação das mulheres nos espaços de poder e decisão 

concebidas e apresentadas. 

Atividade: 5.5.1 e 5.5.2: Realizar pesquisa sobre a participação das mulheres nos espaços de poder e decisão/ 

Realizar pesquisas sobre reforma política e cotas para candidaturas de mulheres. 

Consultor/a Local – EDITAL 06/2018 - “Pesquisa Avaliativa sobre Representação Política Feminina”  

Localização: Brasil 

Prazo para candidatura: 19/10/2018  

Tipo de Contrato: Individual Contract 

Nível do Posto: Consultor/a Local 

Idioma(s) necessário: Português  

Data esperada de início: 

(Data em que a/o candidata/o selecionada/a deve começar a trabalhar) 

 

25/10/2018 

Data esperada de fim: 03/01/2019 

Objetivo 

Contratar consultoria, pessoa física, para efetuar pesquisa sobre mecanismos internacionais de 

reforma política voltados para o aumento da representação política feminina. 

 



Antecedentes 

 O quadro de sub-representação política das mulheres no Brasil é bastante grave. Mesmo no 

contexto latino-americano, o Brasil ocupa uma posição minoritária: é o 3o país da América Latina com menor 

participação das mulheres na política – atrás de Belize e Haiti. O Brasil ocupa a 154ª posição no ranking 

mundial de presença feminina no Parlamento, compilado pela União Interparlamentar (IPU, na sigla em 

inglês), órgão internacional parceiro da ONU, que analisa dados sobre parlamentos de 193 países 

(http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm acesso em 29.05.2018). No Parlamento brasileiro há somente 10% 

de mulheres na Câmara dos Deputados e 14% no Senado Federal. O percentual é idêntico nas Assembleias 

Estaduais e menor ainda nas Câmaras de Vereadores e no Poder Executivo. Em termos de prefeitas eleitas, 

há apenas 11,56% de mulheres, sendo que, dentre estas, o percentual de brancas é de 71,1%. 

Das 638 eleitas, 454 são brancas, 178 são pretas ou pardas e há apenas 1 indígena). Estes dados 

indicam que o País ainda está longe da meta de ter a paridade entre homens e mulheres na ocupação dos 

cargos políticos eletivos. 

Reconhecendo a gravidade deste cenário, a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres tem, 

entre suas atribuições, a atuação no sentido de aumentar a presença das mulheres nos espaços de poder e 

decisão. Algumas das frentes de trabalho da SNPM são as seguintes: 

Promoção de uma campanha permanente em parceria com o movimento de mulheres, intitulada 

“Mais mulheres no poder: eu assumo esse compromisso”. No âmbito desta campanha, são lançados, a cada 

ciclo eleitoral, folhetos informativos nos quais se discute a importância de que as mulheres se elejam para 

cargos eletivos e questões que devem estar presentes em sua campanha, entre elas o enfrentamento ao 

racismo, sexismo e lesbofobia. Também se ressalta, no texto da última Plataforma Mais Mulheres no Poder, 

como a desigualdade de gênero se conjuga às desigualdades de classe e raça, acarretando a baixa presença 

de mulheres negras e provenientes de classes populares nos espaços de poder; Coordenação do Fórum 

Nacional de Instância de Mulheres de Partidos Políticos. Criado em 2006, o Fórum Nacional de Instâncias de 

Mulheres de Partidos Políticos é um espaço multipartidário, composto por representantes das Instâncias de 

Mulheres de diversos partidos políticos, que busca promover a participação das mulheres na política, tanto 

das que já atuam, são filiadas e concorrem nas eleições, como daquelas que desejam entrar no meio político. 

Apoio à formação de lideranças mulheres por meio do financiamento de projetos, firmados via 

convênio, nesta área; 

Estabelecimento de parcerias em campanhas com a Bancada Feminina no Congresso Nacional e com 

o Tribunal Superior Eleitoral para ampliar a participação das mulheres no ambiente político partidário; 

Acompanhamento da tramitação de projetos legislativos no Congresso Nacional, votados à temática 

da mulher. Monitora a aplicabilidade da lei de cotas para mulheres nas eleições; 

Disponibilização de dados, informações e estudos sobre o tema, por meio da publicação do Raseam; 

Com o objetivo de incentivar candidaturas femininas nas eleições municipais de 2016, a Secretaria 

Nacional de Políticas para as Mulheres realizou, em parceria com a Universidade Federal Fluminense, 

quatorze seminários, em capitais, sobre a participação política das mulheres. O público prioritário foi 

constituído por mulheres dos movimentos sociais, gestoras públicas e mulheres de partidos políticos. Os 

http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm


Seminários foram realizados em 14 cidades (Rio Branco, Salvador, São Paulo, Manaus, Recife, Teresina, 

Fortaleza, Campo Grande, Belo Horizonte, Goiânia, São Luiz, Florianópolis, Macapá e Segundo informação do 

relatório de cumprimento do Objeto, enviado pela fundação da Universidade Federal Fluminense, 

participaram dos Seminários cerca de 900 mulheres. Durante a realização dos Seminários, foi lançada a 

última edição da cartilha “Mais Mulheres no Poder – Plataforma”, que faz parte de campanha promovida 

pela SNPM, em parceria com o Fórum Nacional de Instancias de Mulheres de Partidos Políticos, com as 

bancadas femininas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal e com apoio da ONU Mulheres. 

Este Termo de Referência, portanto, insere-se no âmbito desta atuação direcionada à produção de 

estudos e pesquisas sobre o tema “Mais mulheres no Poder”. A consultoria de que trata este Termo de 

Referência terá por atribuição investigar reformas políticas levadas a cabo internacionalmente de forma a 

aumentar a participação das mulheres, em sua diversidade, nos Parlamentos, bem como elaborar 

recomendações a respeito de quais medidas seriam mais eficazes e se adequariam melhor ao contexto 

político-institucional no Brasil. 

Responsabilidades 

Sob a supervisão do Departamento de Articulação e Fortalecimento Institucional (DAFI), a/o 

Consultora/o deve: 

Reunir-se com DAFI/SNPM para refinamento do Plano de Trabalho, das propostas metodológicas e 

para apresentação dos resultados parciais e finais das pesquisas; 

Detalhar referencial metodológico e teórico para realização de pesquisa a respeito dos processos 

institucionais de reversão da sub-representação política das mulheres nos Parlamentos, tais como: 

diferentes tipos de ações afirmativas, regulação da atuação dos partidos, alterações na legislação eleitoral 

em geral e reformas institucionais no Poder Legislativo/Executivo, que têm sido implementados em um 

grupo de aproximadamente dez países de quaisquer continentes que tenham conseguido aumentar 

significativamente a quantidade de mulheres, inclusive mulheres em situação de marginalidade, tais como 

minorias étnicas e jovens, no Parlamento; 

Realizar ampla revisão bibliográfica da literatura sobre sub-representação política das mulheres nos 

Parlamentos, identificando determinantes do sucesso ou insucesso de reformas realizadas e condições para 

sua implementação; 

Analisar também mecanismos e protocolos internacionais orientadores de reformas políticas com 

ênfase na representatividade de mulheres, em especial o Marco Normativo para consolidar a Democracia 

Paritária aprovada pelo Parlatino em 2014; 

Produzir um status diagnostico sobre as medidas adotadas pela SNPM e pelo Congresso Nacional 

tendo em conta as indicações do Marco Normativo para consolidar a Democracia Paritária. 

Produzir e sistematizar informações sobre as instancias de mulheres nos partidos políticos, sua 

atuação, sua dotação orçamentaria e seu alcance em promover participação política de mulheres segundo 

as indicações expressas no Marco Normativo para consolidar a Democracia Paritária. 



Produzir e sistematizar informações sobre cumprimento de dedicação de 30% do fundo partidário 

para as campanhas para candidatas, acompanhar a prestação de contas das campanhas e monitorar dados 

do TSE sobre candidatas com 1 ou 0 votos. 

Revisar as propostas legislativas sobre igualdade de gênero no âmbito da reforma política, 

atualmente em tramitação no Congresso Nacional; 

Realizar entrevistas em profundidade junto a especialistas no tema de reforma política e gênero 

para compreender melhor suas visões e sugestões relativas ao tema; 

Realizar entrevistas junto a mulheres parlamentares do Congresso Nacional e mulheres 

representantes de partidos, no intuito de investigar suas percepções a respeito da baixa presença de 

mulheres no Legislativo e os entraves que precisam ser superados para alçar mulheres aos cargos públicos; 

Identificar possíveis entraves à implementação de medidas de reforma política, semelhantes 

àquelas consideradas mais efetivas, no contexto brasileiro; 

Elaborar recomendações para aprimoramento das ações da SNPM no sentido de incentivar a 

promoção da reforma política junto aos principais atores envolvidos. 

O desenvolvimento das atividades inerentes à preparação do produto objeto deste Termo de 

Referência dar-se-á em Brasília, na SNPM, e/ou no local de residência das/os consultoras/consultores 

contratadas; 

A/O consultora/consultor deverá ter disponibilidade para realizar viagens nacionais em virtude das 

reuniões com a equipe da SNPM. Há uma previsão de que, no decorrer do desenvolvimento da pesquisa, 

a/o consultora/consultor deve reunir-se em Brasília com a equipe da SPM no mínimo 3 (três) vezes, a fim 

de discutir a elaboração do material e, ao final, apresentar o resultado; 

As atividades desenvolvidas pela/o consultora/consultor deverão ser realizadas em conjunto com a 

equipe da SNPM com o objetivo de transferir para a SNPM o conhecimento produzido, de capacitar e 

aperfeiçoar as técnicas adotadas pela SNPM; 

A/O responsável pelo conteúdo técnico do Produto deverá acompanhar o trabalho desenvolvido 

pela/o consultora/consultor e orientar suas atividades. Ela/e fará sugestões para aprimorar o trabalho da/o 

consultora/consultor, que deverá efetivar os ajustes necessários antes dos prazos previstos para entrega 

das parcelas do Produto, evitando, dessa forma, atrasos na entrega e no pagamento das mesmas. 

Produtos, Cronograma e Pagamentos 

Produto Prazo Pagamento (%) 

Versão final do Plano de trabalho, contendo marco teórico e 

metodológico da pesquisa. 

07 dias 
10% 

Relatório preliminar contendo escopo da revisão de 

literatura, roteiro metodológico da pesquisa, análise 

preliminar dos principais tipos de mecanismos de reformas 

 

20 dias 
20% 



política implementados e determinantes de seu (in)sucesso, 

roteiro para entrevistas junto às parlamentares e 

especialistas no tema. 

 Relatório parcial contendo análise dos mecanismos de 

reforma política que têm se mostrado mais eficazes 

internacionalmente em termos de reversão da sub-

representação política das mulheres nos Parlamentos, análise 

dos determinantes do (in)sucesso dos diferentes 

mecanismos, tendo em conta o contexto em que foram 

aplicados, e recomendações para o caso brasileiro, análise 

das entrevistas realizadas e informações sistematizadas sobre 

o cumprimento das indicações para partidos políticos, 

executivo e legislativo indicados no Marco Normativo para 

consolidar a Democracia Paritária. 

 

 

 

35 dias 30% 

Relatório final contendo recomendações para 

implementação, no contexto brasileiro, de medidas 

institucionais de reversão da sub- representação política das 

mulheres nos Parlamentos. 

 

55 dias 25% 

Proposta de publicação com os principais achados da 

pesquisa, incluindo analise sobre o cumprimento do Marco 

Normativo para consolidar a Democracia Paritária, os tipos de 

mecanismos de reformas política implementados e 

determinantes de seu (in)sucesso, mecanismos de reforma 

política eficazes internacionalmente e recomendações ao 

caso brasileiro para reversão da sub-representação política 

de mulheres nos parlamentos. 

 

 

 

70 dias 

 

15% 

TOTAL 100% 

 O prazo se refere ao número de dias corridos a partir da data de assinatura do contrato. 

 A SNPM revisará, aprovará e enviará para ONU Mulheres o produto, a fatura original, e a solicitação 

de pagamento em até 10 dias úteis, após a entrega do produto pela/o consultor/a.  

 A ONU Mulheres efetuará o pagamento em até 5 dias úteis, após o recebimento do produto, da 

fatura original, e da solicitação de pagamento da SNPM. 

 Qualquer mudança na característica dos produtos, prazo de entrega dos produtos, ordem de entrega 

dos produtos, ou valores dos produtos deve ser solicitada oficialmente, para que uma emenda ao 

contrato seja emitida antes da ocorrência da mudança.  

Viagens e Insumos 

Os gastos com viagens, inclusive para reunião com a SNPM e equipamentos necessários para realização da 

pesquisa devem estar incluídos na proposta financeira. 



 Insumos para a realização da consultoria, tais como equipamento e local de trabalho, serão responsabilidade 

do/a consultor/a. 

Requisitos 

Requisito mínimo (eliminatório): 

- Graduação em ciência política ciências sociais e áreas correlatas, com enfoque em gênero e sistemas 

político-eleitorais e áreas afins; 

Experiência de no mínimo, dois anos com realização de pesquisa empírica; 

Observação: Os títulos obtidos no exterior só serão aceitos se (e somente se) forem validados por 

universidade pública em conformidade com a legislação brasileira vigente. 

Requisitos desejáveis (classificatórios): 

Mestrado e/ou doutorado em Ciência política ciências sociais e áreas correlatas, com enfoque em gênero e 

sistemas político-eleitorais; 

Experiência comprovada em realização de pesquisa empírica sobre gênero – deverá submeter amostra de 

relatório e/ou publicação comprobatórios; 

Idioma: A/O Candidata/o deverá ser fluente no idioma Inglês e/ou espanhol. 

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 ciência política ciências sociais e áreas correlatas, com 

enfoque em gênero e sistemas político-eleitorais. 

35 

Publicação de artigos e capítulos de livros sobre gênero e política em 

periódico acadêmico nos últimos sete anos. 

30 

Experiência de no mínimo, 3 anos de experiência acadêmica e/ou 

profissional na área de mulheres, relações de gênero, feminismo e política, 

incluindo pesquisas realizadas no exterior. 

35 

 Total avaliação de requisitos 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, composto por representantes da SNPM e da 

ONU Mulheres. Classificação de acordo com os critérios desejáveis (classificatórios). 

Terceira fase: Entrevista técnica: as/os 3 (três) candidatas/os que obtiverem as melhores pontuações na 

análise do Curriculo P11 serão convocadas/os, por correio eletrônico, para entrevista técnica, que terá lugar 

na sede da SNPM, em Brasília (DF), ou, alternativamente, poderá ser realizada de maneira remota, por meio 

de contato telefônico, de instrumentos e softwares de teleconferência ou por videoconferência. 

Em caso de empate entre candidatas/os classificadas/os na terceira colocação, convocar-se-ão ambas/os 

para participarem da entrevista. A análise do plano de trabalho simplificado terá como escopo aferir se ele 

corresponde aos objetivos de contratação e demais elementos contidos no termo de referência; 

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

Candidatura  

As candidaturas deverão apresentar os seguintes documentos: 

Currículos no formato P11 http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2014/04/formulario_p11.doc. 

Proposta financeira, em documento separado, incluindo valor das parcelas por produto e o valor total da 

consultoria conforme a seção “Produtos, Cronograma e Pagamentos”. 

Plano de Trabalho, em documento separado. O plano de trabalho deverá conter uma proposta metodológica, 

cujos contornos finais serão decididos em reunião conjunta com a SNPM. 

Candidaturas devem ser enviadas, com todos os documentos listados para: consultorias@SNPM.gov.br  até 

19/10/2018. 

Especificar no assunto da mensagem: EDITAL 06/2018 - “Pesquisa Avaliativa sobre Participação Política 

Feminina “Candidaturas que não apresentarem todos os documentos serão desqualificadas”. 

Somente a candidatura selecionada será notificada. 

Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos necessários devem ser encaminhados para consultorias@spm.gov.br, 

especificando no título da mensagem “Dúvida: Edital 06/2018: Consultoria – Pesquisa Avaliativa sobre 

Participação Política Feminina” 

Esclarecimentos e informações adicionais 

A execução dos trabalhos previstos neste Termo de Referência não implica qualquer relação de vínculo 

trabalhista com a instituição executora do projeto. As relações contratuais no âmbito do Projeto BRA/12/018 

são regidas pelo Decreto 5.151/2004 e pela Portaria 717, do Ministério das Relações Exteriores, bem como 

pela Portaria Nº 279, DE 30 DE JULHO DE 2018, do Mistério de direitos Humanos. 

http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2014/04/formulario_p11.doc
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Candidatas/os que enviarem currículos fora do padrão serão eliminados do processo seletivo. Informações 

incompletas ou omitidas no currículo padrão não serão consideradas na análise dos currículos. Candidatos 

que não comprovem, antes da assinatura do contrato, as experiências acadêmicas e/ou profissionais 

descritas no currículo padrão serão desclassificados. Nesse caso, o segundo colocado no processo seletivo 

será convocado. 

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 

consultorias@snpm.gov.br. Especificar no assunto da mensagem: “Dúvida Edital 06/2018 – Pesquisa 

avaliativa sobre representação política feminina” 

Todos os produtos resultantes desta consultoria serão de propriedade exclusiva da SPM/PR, para fins de 

utilização e divulgação. É vedada a publicação de qualquer informação relativa à pesquisa sem a prévia 

autorização da SNPM/MDH. 

Condições de pagamento 

O pagamento do Produto é condicionado à efetivação das entregas previstas no item subdivisão do produto, 

acima, bem como à aprovação das parcelas do Produto por parte da/o responsável por seu conteúdo técnico 

e de sua/seu supervisora/supervisor.  

O responsável pelo conteúdo técnico dos produtos ou o Diretor Nacional do projeto poderá apontar 

necessidades de aprimoramento do trabalho antes de autorizar o pagamento de cada parcela. 

Observações 

Candidatas/os com vínculo empregatício com instituições públicas só poderão ser contratados se 

apresentarem evidência de licença sem vencimentos e 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 à 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.   

Incentiva-se particularmente mulheres, negras e negros e indígenas a se candidatarem. 

 

 

 

mailto:%20consultorias@snpm.gov.br
mailto:%20consultorias@snpm.gov.br

