
 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PROJETO: Sistematização e Desenvolvimento do Sistema Nacional de Juventude - SINAJUVE 

 
Referência IBICT: 0554/2018-11                                                 Referência Fundep: 26658 
 

CONTRATAÇÃO DE AUTONOMO EM DESENVOLVIMENTO DE CONTEÚDO GOVERNAMENTAL 

01 VAGA 

DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS PARA A CONTRATAÇÃO 

● Conhecimentos Exigidos: 
○ Possuir diploma ou certificado de conclusão de graduação em curso de nível superior 

reconhecido pelo Ministério da Educação; 

○ Possuir pós-graduação em secretariado-executivo ou áreas correlatas; 

○ Ter experiência em organizações públicas, planejando e organizando a rotina de 
trabalho dos executivos e dos setores onde estão lotados; 

 

● Conhecimentos desejados 
o Conhecer e compreender estilos e abordagens para o desenvolvimento de 

documentos de conteúdo governamental, em especial políticas públicas;  
o Ter experiência em gestão de processos administrativos;  
o Ter experiência em assessoria e consultoria em eventos;  
o Ser bilíngue (português – inglês) 

 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS 

● Apoiar na coleta de dados usados para tomadas de decisão do projeto SINAJUVE junto à 
equipe técnica da SNJ;  

● Elaborar relatórios, análises e documentos oficias relacionados ao projeto SINAJUVE, assim 
como à Secretaria Nacional de Juventude (SNJ), aos Conselhos e Políticas Públicas de 
Juventude;  

● Apoiar a coordenação dos eventos voltados para o projeto SINAJUVE por meio de verificação 
das demandas, em acordo com o definido no Plano de Trabalho, atuando na tomada de 
decisão junto à coordenação do projeto no IBICT e equipe técnica da SNJ. 

 



 

 

 

 
DA LOCALIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Valor do serviço:  total de 30.000,00, em duas parcelas, mediante entrega de cada produto. 

Data de Início: 03/2019 

Data de Término: 09/2019 

Horário de Trabalho:  conforme necessidade da coordenação do projeto 

Local de Trabalho: Secretaria Nacional de Juventude (SNJ) 

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS 

● 1ª parcela mediante a entrega do plano de trabalho no valor equivalente a 35% do total do 
contrato; 
● 2ª parcela mediante a entrega de relatórios de atividades executadas R$19.500,00 
equivalente aos 65% restantes. 
 

Os interessados deverão encaminhar currículo com proposta financeira para 
agpprojetos@fundep.ufmg.br até o dia 20/02/2019. 

No campo “Assunto” do e-mail informar: [26658] – DESENVOLVIMENTO DE CONTEÚDO 
GOVERNAMENTAL. 

 

Belo Horizonte/MG, 14 de fevereiro de 2019. 


