
 

 

 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
TÍTULO DO PROJETO: Desenvolvimento de metodologia para formulação de políticas, planos e 
programas de curto prazo para a Área Metropolitana de Brasília, com a disponibilização de 
instrumentos de apoio ao processo de tomada de decisões - PROJETO BSB2060 (6). 

Ref. FUNDEP 25545 – Ref. IBICT 0473/2017 

 
TIPO DE SOLICITAÇÃO: Contrato de Prestação de Serviço para realizar pesquisas voltadas à 
importância da saúde no uso de transportes alternativos pelas pessoas no Distrito Federal, com o 
objetivo de complementar o relatório técnico na área de Mobilidade Urbana pela equipe do Projeto 
Brasília 2060(6) em sua fase final, disponível no link http://brasilia2060.ibict.br/?page_id=346 
 
 
REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO 

 Profissional com especialização voltada para áreas da saúde ou áreas correlatas;      
 Experiência comprovada de no mínimo 02 anos na área de formação;  
 Desejável experiência em pesquisas voltadas para a promoção da saúde; 
 Desejável ter experiência na orientação de práticas de exercícios para a saúde; 
 O contratado deverá ter disponibilidade para interação direta com a coordenação e equipe 

do Projeto, com vistas a definições de necessidades específicas, acompanhamento e 
validação do trabalho desenvolvido. 

 
FORMAÇÃO DESEJADA 
 
Graduação em Educação Física, ou áreas afins, com especialização voltada para áreas da saúde.   

 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS 
 
Realizar pesquisa e elaborar documento técnico com foco no uso de transportes alternativos e suas 
implicações e impactos na locomoção e saúde dos usuários em grandes centros urbanos.  
 
DA LOCALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:  

Há necessidade de o consultor permanecer nas instalações do Instituto Brasileiro de Informação 
em Ciência e Tecnologia (IBICT) durante a vigência do contrato, em horário a ser combinado com 
a coordenação, para interação com a equipe de técnicos e pesquisadores, atuantes no projeto. 
 
Data de Início: 04/2019 
Data de Término: 05/2019 
 
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO: Parcela única após entrega e aprovação do documento pela 
coordenação do projeto. 

 
Os interessados deverão encaminhar currículo com proposta financeira para 
agpprojetos@fundep.ufmg.br até o dia 15/04/2019. 

No campo “Assunto” do e-mail informar: [25545] – prestação de serviço de pesquisa em transportes 
alternativos. 


