Termo de Referência
Contratação de consultoria técnica
para implementação de projetos de
violência de gênero e preparo e
resposta a surtos epidêmicos junto a
departamentos públicos de vigilância
em saúde.

Objetivo do Termo de Referência
A Vital Strategies está em busca de consultor(a) qualificado(a) para apoiar a implementação
das atividades de projetos que envolvem diagnóstico de funcionamento dos serviços de
vigilância em saúde em Secretarias estaduais e municipais no país.

Sobre a Vital Strategies
Vital Strategies é uma organização global composta por especialistas e pesquisadores de
vários campos do conhecimento que trabalham com governos e outras organizações para
enfrentar alguns dos mais difíceis desafios mundiais para a saúde. Desenvolvemos e
implementamos programas baseados em evidências, em mais de 70 países, focados em
áreas críticas como controle do tabaco, prevenção de overdose, poluição do ar e
envenenamento por chumbo, segurança no trânsito e obesidade. Nossa equipe é composta
por colaboradores de mais de 37 nacionalidades, o que é fundamental para a nossa
abordagem de criar parcerias locais com formuladores de políticas, administradores públicos
e grupos da mídia e da sociedade civil, a fim de promover capacitação local e avançar no
progresso de políticas de saúde pública.
A Vital Strategies opera no Brasil desde 2017 e estabeleceu uma reputação como parceira
confiável de governos e da sociedade civil no desenvolvimento de políticas impactantes e
significativas no tratamento das principais causas de morte no país. A Vital Strategies tem a
oportunidade de assumir um papel de liderança no Brasil apoiando o desenvolvimento de
políticas para assuntos como álcool e drogas, segurança viária, saúde cardiovascular,
diabetes, câncer e obesidade.

Escopo da Consultoria e Atividades previstas:
Esta consultoria tem como principal objetivo a atuação conjunta com Secretarias subnacionais
de saúde para fortalecimentos dos departamentos públicos de vigilância em saúde,
especialmente no que tange os temas de enfrentamento à violência de gênero e preparo e
resposta a surtos epidêmicos. Nesse sentido, as atividades previstas fazem parte de projetos
conduzidos pela área de Sistemas Públicos de Saúde e Prevenção de Violências da Vital
Strategies Brasil. O trabalho consistirá na realização do diagnóstico de funcionamento dos
departamentos de vigilância de três localidades no país – O estado do Rio Grande do Norte
e as cidades de Goiânia e Recife. Desses diagnósticos, dois terão foco na rede de
atendimento e promoção à saúde de mulheres vítimas de violência e um na estrutura de
preparo e resposta a surtos epidêmicos. Além dos diagnósticos, espera-se que,
conjuntamente com as equipes de análises de dados, sejam desenvolvidas recomendações
e diretrizes para os órgãos públicos, bem como apoio na condução de diálogos inter e
intrasetoriais das Secretarias. As atividades previstas estão sintetizadas abaixo:
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1) Diagnóstico dos serviços de atendimento às mulheres vítimas de violência de Rio
Grande do Norte:
a. Reuniões presenciais e remotas com gestores, técnicos e parceiros do projeto;
b. Realização de dinâmicas em grupo para identificação de gargalos e
dificuldades enfrentadas pelos órgãos públicos na implementação das políticas
públicas;
c. Elaboração, conjuntamente com a equipe de análise de dados, de diretrizes e
recomendações à Secretaria Estadual de Saúde.
2) Aprofundamento do diagnóstico já realizado dos serviços de atendimento às mulheres
vítimas de violência de Goiânia:
a. Reuniões presenciais e remotas com gestores, técnicos e parceiros do projeto
para fomento de estratégias intersetoriais;
b. Realização de reuniões inter e intrasetoriais com representantes de órgãos
municipais para a estruturação de novas ações e políticas e aperfeiçoamento
das rotinas já existentes.
3) Diagnóstico da rede municipal de saúde de Recife envolvida no processo de preparo
e resposta a surtos epidêmicos.
4) Suporte na organização de webinars, apresentações e debates que envolvam os
projetos relacionados à consultoria.
5) Documentação adequada do projeto por meio de relatórios e apresentações para
equipes internas e parceiros.

Experiência e Qualificações
•

Graduação e/ou pós-graduação em administração publica e governo, gestão de
políticas públicas, medicina, enfermagem ou áreas correlatas;

•

03 anos ou mais de experiência em gestão de políticas públicas no âmbito municipal
ou estadual;

•

Habilidade para escrita de relatórios, artigos acadêmicos e apresentações;

•

Capacidade de utilizar análise de dados para embasar diretrizes e recomendações em
políticas públicas de saúde, ações baseadas em dados;

•

Conhecimento sobre o funcionamento de Secretarias municipais e estaduais de
saúde, especialmente dos departamentos de vigilância em saúde;

•

Interesse nos temas de violência doméstica, mais especificamente violência de
gênero;

•

Interesse nos temas de preparo e resposta a surtos epidêmicos;

•

Capacidade de trabalhar em equipe multi-disciplinar e de forma interativa com
gestores públicos;

•

Conhecimento e experiência métodos de moderação de reuniões e realização de
diagnósticos organizacionais na área pública.
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É desejável que o consultor tenha experiência com:
•

Projetos de enfrentamento da violência contra mulheres ou de violação de direitos ou
temas afins;

•

Experiência com projetos de saúde pública, incluindo monitoramento, vigilância e
avaliação, comunicação de risco e planejamento de resposta operacional;

•

Experiência e conhecimento comprovados em epidemiologia e desenvolvimento de
políticas de saúde pública;

•

Experiência em pesquisa qualitativa e/ou quantitativa;

•

Experiência em moderação de reuniões.

As atividades serão desenvolvidas junto às equipes das Secretarias de Saúde parceiras e
serão conduzidas presencialmente e à distância. Portanto, é essencial a disponibilidade
para viagens. Fluência na língua inglesa não é pré-requisito, mas será considerado um
diferencial.
A consultoria será de 9 meses, a partir de setembro de 2022. O contrato será assinado com
o escritório da Vital Strategies Brasil e será pago em reais, mediante emissão de Nota Fiscal
e aprovação das entregas.

Instruções para apresentação de propostas
1. Contato e apresentação de propostas
Os interessados devem encaminhar dúvidas por e-mail para vcbrazil@vitalstrategies.org com
o título “Dúvida - consultoria projetos EP_PV”.
As propostas de consultoria deverão ser enviadas até às 23h59 do dia 16/09/2022 para o email vcbrazil@vitalstrategies.org. com o assunto “Proposta - consultoria projetos EP_PV”.
2. Conteúdo da proposta
As propostas apresentadas para o presente Termo de Referência deverão apresentar:
A. Perfil da Empresa/Consultor(a)
•

Por favor, apresente portifólio de projetos da empresa ou currículo do(a)
consultor(a);

•

Indique 3 clientes ou referências profissionais1.

B. Proposta de prestação de serviços e produtos

1

Os clientes ou referências profissionais indicadas não serão contatados pela Vital Strategies sem o
prévio consentimento do consultor/empresa.
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•

Inclua exemplos de trabalhos e/ou experiências anteriores que ajudem a
apresentar a trajetória profissional da empresa/consultor(a), estilo de trabalho e
relevância da proposta apresentada;

•

Caso considere relevante, liste outros serviços/produtos que possam ser
desenvolvidos no âmbito da proposta que possam beneficiar o projeto.

C. Proposta financeira
•

Por favor, apresente os valores para os serviços propostos de acordo com a tabela
abaixo;

•

O valor total deverá incluir impostos e taxas da prestação de serviços;

•

Enviar como anexo à proposta cartão CNPJ da empresa/consultor.

Produtos

Data de entrega

Valor (R$)

01

Assinatura do contrato

Setembro, 2022

%10 (R$________)

02

Diagnóstico Recife

30 de novembro,
2022

%15 (R$________)

03

Diagnóstico Rio Grande do Norte

15 de janeiro, 2023

%20 (R$________)

04

Relatório contendo o relato das atividades
realizadas nos municípios

28 de fevereiro, 2023

%5 (R$________)

05

Compilação e Análise de resultado
alcançados em Goiânia

15 de abril, 2023

% 20
(R$________)

06

Compilação de documentos, análises e
conclusões produzidas ao longo do projeto

30 de junho, 2023

%30 (R$________)

TOTAL

R$

A Vital Strategies incentiva e apoia um ambiente de trabalho diverso e inclusivo e encoraja
consultora(e)s negra(o)s a se inscreverem.
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