
 

 

 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

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

 
Referência IBICT: 0288/2018-18                                             Referência Fundep: 26658 

 

 

CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE 
 

 

I – TIPO DE SOLICITAÇÃO 

Contratação de RPA – (02 vagas) 

II - OBJETO DE CONTRATAÇÃO 

Contratação de pessoa física para Produção textual do Guia do SINAJUVE em comunicação para Secretaria 

Nacional de Juventude. 

III – DOS REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO 

● Possuir diploma ou certificado de conclusão de graduação em curso de nível superior 
reconhecido pelo Ministério da Educação; 

● Experiência profissional na formulação, implementação e/ou avaliação de Políticas Públicas 
de Juventude; 

● Experiência no desenvolvimento de documentação técnica voltada para políticas públicas de 
juventude 

IV – DOS REQUISITOS DESEJÁVEIS 

● Atuação em ações civis/governamentais voltadas à juventude; 

● Experiência na produção de obra literária, artística ou científica; 

● Conhecer e compreender estilos e abordagens para o desenvolvimento de conteúdo acessível, 
com vista para promoção de políticas inclusivas; 

● Capacidade analítica e raciocínio lógico para a produção de pesquisas e projetos voltados para 
a organização do Estado e o desenvolvimento econômico e social. 



 

 

 

 
 
V – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

● Pesquisa bibliográfica e revisão de literatura; 

● Conceituação e fundamentação do SINAJUVE, em concordância com as orientações do corpo 
técnico da Secretaria nacional de Juventude (SNJ);  

● Produção textual do Guia do SINAJUVE, com conteúdo inédito, em língua portuguesa e 
executado colaborativamente por dois estudiosos. 

 

VI - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

 

DATA DE INÍCIO: 02/2019 DATA DE FINALIZAÇÃO: 02/2019 

 

VII – FORMA E LOCAL DE TRABALHO 

Os trabalhos serão desenvolvidos na Secretaria Nacional de Juventude (SNJ), localizada em 

Brasília/DF. 

 

VIII – CRONOGRAMA DE ENTREGA E VALOR DAS PARCELAS 

Parcela única na entrega do Guia do SINAJUVE 
 

Os interessados deverão encaminhar currículo com proposta financeira para 
agpprojetos@fundep.ufmg.br até o dia 17/02/2019. 

No campo “Assunto” do e-mail informar: [26658] – Especialista em políticas públicas. 

 

Belo Horizonte/MG, 13 de fevereiro de 2019. 


