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TERMO DE REFERÊNCIA 

Tipo de Contrato 

 

Serviços de Pessoa Física 

Duração do Contrato  

 

Data de início:   08/09/2021 

Data de término:  30/11/2021 

Nome do projeto  GLO/14/45M/BRA – M.260.10.901.216 – 105062 

PTAEO 31.105062.032001.501679.581119.6303 

  

1. ANTECEDENTES 

A Declaração do Centenário da OIT para o Futuro do Trabalho, adotada em junho de 2019, 
apela a uma "abordagem centrada nas pessoas para o futuro do trabalho". A Declaração 
recomenda, entre outras medidas, a promoção da aquisição de competências, aptidões e 
qualificações para todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras ao longo da vida 
profissional como responsabilidade conjunta de governos, empregadores e trabalhadores. 

Essas medidas visam reduzir as lacunas entre as competências existentes e as planejadas, 
bem como melhorar a capacidade dos/as trabalhadores/as de aproveitar oportunidades de 
trabalho decente. A Declaração também recomenda assegurar que os sistemas de educação e 
formação profissional respondam às necessidades do mercado de trabalho, à luz da evolução 
do emprego1. 

O tema da formação profissional é tratado na Convenção da OIT sobre Política de Emprego, 
1964 (No. 122) e na Convenção de Desenvolvimento de Recursos Humanos, 1975 (No. 142). A 
Declaração do Centenário destaca a importância de uma política ativa de emprego para 
promover o emprego pleno, produtivo e livremente escolhido. A Convenção No. 142 insta os 
Estados membros da OIT a adotar e implementar políticas e programas abrangentes e 
coordenados no campo da orientação e treinamento vocacional. 

Sobre os setores têxtil e de vestuário, couro e calçado, a OIT publicou, em 2019, um estudo 
sobre o futuro do trabalho, que examinou o impacto dos avanços tecnológicos, da 
globalização e das mudanças climáticas e demográficas no trabalho decente. O estudo 
desenvolveu diferentes cenários sobre o futuro do trabalho em países com diferentes níveis 
de desenvolvimento, tecnologia e renda. 

                                                 
1 OIT: Declaração do Centenário da OIT para o Futuro do Trabalho, parte II, seção A.iii. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_711699.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312287,es
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312287,es
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_669355/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_669355/lang--en/index.htm
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A formação profissional é um componente fundamental para fazer face aos desafios e 
oportunidades do futuro do trabalho independentemente da evolução de cenários ou do 
desenvolvimento de estratégias para o setor. Novas habilidades serão necessárias para 
garantir que empregadores e trabalhadores possam se adaptar às novas indústrias, com o 
advento de novas tecnologias, novos materiais e a crescente pressão e necessidade de 
fabricar produtos de forma ambientalmente sustentável. 

Os estudos prospectivos sobre as necessidades futuras de formação profissional nos 
setores têxtil e de confecção no Brasil, Etiópia, Jordânia e Peru foram desenvolvidos em 
colaboração com os governos e entidades representativas de empregadores e 
trabalhadores de cada país, com o apoio de diferentes projetos da OIT. O objetivo final 
destes estudos foi o de fornecer suporte técnico aos parceiros da indústria para projetar e 
implementar estratégias de treinamento profissional que lhes permitissem desenvolver as 
habilidades necessárias para o sucesso e crescimento das indústrias, garantindo ao mesmo 
tempo que os trabalhadores tenham acesso a empregos 
decentes e produtivos. 

As recomendações ou propostas de ação desenvolvidas por 
representantes dos governos, empregadores e 
trabalhadores serão compartilhadas em uma plataforma de 
cooperação Sul-Sul, facilitando a disseminação de boas 
práticas e a transferência de conhecimento entre países em 
desenvolvimento.  

Com o apoio do Projeto de cooperação Sul-Sul Algodão com 
Trabalho Decente (GLO/14/45/BRA) e do Projeto Futuro do 
Trabalho nos Setores Têxtil e de Confecção (GLO/17/26/NLD), 
foi realizado um Seminário Internacional no dia 04 de março 
de 2021, para a apresentação e discussão dos resultados 
finais dos trabalhos com os constituintes tripartites da OIT e 
as instituições de formação profissional dos países 
envolvidos. 

 

2. PROPÓSITO  

O propósito da presente consultoria é viabilizar a contratação de profissional de design gráfico 
para elaborar a diagramação do documento “Pesquisa sobre a demanda futura de 
formação profissional no setor têxtil no Brasil“ nos idiomas português, inglês e espanhol. 
Os documentos serão compartilhados em uma plataforma de cooperação Sul-Sul facilitando a 
disseminação de boas práticas e a transferência de conhecimento entre países em 
desenvolvimento. 

O Projeto Algodão com Trabalho 
Decente é implementado no 
âmbito do Programa de Aliança 
Brasil/OIT para a Promoção da 
Cooperação Sul-Sul, assinado 
em 2009. Naquela ocasião, o 
Brasil e o Escritório da OIT no 
Brasil assinaram um 
compromisso para promover a 
cooperação entre países em 
desenvolvimento para a 
promoção do trabalho decente, 
com referência aos seus quatro 
eixos estratégicos (respeito pelos 
direitos laborais, mais e melhores 
empregos para homens e 
mulheres, a expansão da 
proteção social e diálogo social). 
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3. ATIVIDADES  

o Ler os documentos em Word: 

- “Pesquisa sobre a demanda futura de formação profissional no setor têxtil no Brasil” em 

Português. O documento contém 16 páginas com 6.344 caracteres (sem espaço); 

- “Pesquisa sobre a demanda futura de formação profissional no setor têxtil no Brasil” em 

Espanhol. O documento contém 18 páginas com 6.855 caracteres (sem espaço); 

- “Pesquisa sobre a demanda futura de formação profissional no setor têxtil no Brasil” em 

Inglês. O documento contém 17 páginas com 6.063 caracteres (sem espaço); 

*os arquivos serão disponibilizados apenas para as propostas que forem 

selecionadas para a fase de avaliação, conforme descrito no item 9 abaixo. 

o Participar de reuniões de “brainstorming” com a equipe do Projeto do Escritório da 

OIT no Brasil para conceber ideias gerais para elaboração dos documentos. Devido 

ao atual contexto de pandemia e distanciamento social, as reuniões deverão ocorrer 

no formato online; 

o Criar a arte, ilustrar e diagramar os documentos Word fornecidos pelo Escritório da 

OIT no Brasil, ordenando itens textuais e não-textuais com elementos gráficos para 

que o produto final seja destinado a reprodução digital e impressa; 

o Proceder com ajustes posteriores à entrega dos produtos preliminares conforme 

solicitado pelo Escritório da OIT no Brasil; 

o Entregar, ao final do período da consultoria, todos os arquivos finais, vetoriais e 

abertos provenientes do trabalho a ser realizado.  
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4. PRODUTOS 

PRODUTO 1 

Projeto gráfico de identidade do documento “Pesquisa sobre a demanda futura de 

formação profissional no setor têxtil no Brasil” em português, inglês e espanhol.  

Os documentos deverão ser enviados por e-mail. 

PRODUTO 2 

Documento final diagramado do documento “Pesquisa sobre a demanda futura 

de formação profissional no setor têxtil no Brasil” em português, inglês e 

espanhol, conforme modelos aprovados pelo Escritório da OIT no Brasil no projeto 

gráfico, tanto para divulgação na versão web quanto na versão para impressão. 

Os documentos deverão ser enviados por e-mail. 

 

Todos os direitos, entre eles os de título, de autor e de patente, correspondentes a um 
trabalho realizado pelo contratado em virtude do presente contrato, pertencerão à OIT, que 
será a detentora dos direitos autorais e a única com direito a utilizá-los e/ou autorizar seu uso 
por terceiros. 

 

5. REQUISITOS 

Requisitos obrigatórios (eliminatórios): 

 Experiência de pelo menos dois (02) anos com elaboração e execução de projetos de 

produção visual, criação de arte e designer gráfico;  

 Graduação nível superior em Desenho Industrial, Comunicação Social, Marketing e/ou 

curso (s) com currículo similar; 

 Conhecer e ter habilidade comprovada para trabalhar com ferramentas tais como Corel 

Draw, Flash, Dream Weaver, Ilustrator, Photoshop, Acrobat Professional e InDesign 

demostrada em portifólio que deverá ser anexado à proposta. 

Requisitos desejáveis (pontuáveis): 

 Portfólio contendo ao menos três trabalhos relevantes; 

 Experiência com identidade visual comprovada via portfólio. 



 

 

 

 

 
 

 
 

Setor de Embaixadas Norte, Quadra 802, Lote 35  
CEP: 70800-400 Brasília, DF, Brasil 

Telefone (061) 2106-4600  
E-mail: brasilia@ilo.org 

  

5 

6.  CRONOGRAMA, PRAZOS, CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO  

O prazo para apreciação de cada produto antes de realizar o pagamento será de 20 dias, com 
exceção do produto final, que será de 30 dias. O Escritório da OIT no Brasil poderá 
recomendar alterações que deverão ser incluídas no produto entregue. Considera-se um 
produto finalizado à satisfação do Escritório da OIT somente após entrega da versão contendo 
as alterações recomendadas. 

 
PRODUTO 

DATA DE 
ENTREGA 

DO PRODUTO 

VALOR DA 
PARCELA 

PRODUTO 1 

Projeto gráfico de identidade do documento 
“Pesquisa sobre a demanda futura de formação 
profissional no setor têxtil no Brasil” em português, 
inglês e espanhol.  Os documentos deverão ser 
enviados por e-mail. 

20 dias após o 
início do 
contrato. 

40% do valor do 
contrato 

PRODUTO 2 

Documento final diagramado do documento 
“Pesquisa sobre a demanda futura de formação 
profissional no setor têxtil no Brasil” em português, 
inglês e espanhol, conforme modelos aprovados 
pelo Escritório da OIT no Brasil no projeto gráfico, 
tanto para divulgação na versão web quanto na 
versão para impressão. Os documentos deverão ser 
enviados por e-mail. 

40 dias após o 
início do 
contrato. 

60% do valor do 
contrato 

 

 

7. LOCAL DE TRABALHO 

Nacional (home-based), não havendo necessidade de viagens. 

 

8. ANEXOS 

 O arquivo será disponibilizado apenas para as propostas que forem selecionadas para 
a fase de avaliação. 
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9. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

As propostas serão avaliadas a partir de avaliação técnica-curricular e financeira. Os requisitos 

obrigatórios e eliminatórios serão avaliados por meio da apresentação de portfólio/currículo 

do (a) candidato (a). Os requisitos desejáveis e pontuáveis serão avaliados a partir do envio 

dos trabalhos realizados. Esses documentos deverão ser enviados via link em um serviço de 

armazenamento da nuvem para que possa ser baixado pelo Escritório da OIT no Brasil, 

evitando atraso ou recusa na entrega do e-mail devido ao tamanho e quantidade dos 

arquivos. 

Pontos serão atribuídos com base em quão bem a proposta atenda aos requisitos técnicos do 

Termo de Referência anteriormente descritos, assim como com base nos valores propostos 

para os produtos listados. As propostas serão avaliadas utilizando o método de análise 

cumulativa técnica e financeira (melhor proposta técnica / menor valor). A proposta com a 

maior pontuação cumulativa será objeto de contrato. Candidaturas devem ser enviadas para o 

e-mail: clementino@ilo.org, no período de 17 de agosto de 2021 até às 23h59 do dia 24 de 

agosto de 2021. Propostas recebidas fora desse prazo serão desconsideradas. 

De acordo com as regras das Nações Unidas é vedada a contratação, a qualquer título, de 

servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, 

direta ou indireta, bem como de empregados de suas subsidiárias ou controladas.  

A ONU se compromete a garantir a diversidade da força de trabalho em termos de 

nacionalidade, gênero e cultura.  As pessoas pertencentes a grupos minoritários, grupos 

indígenas e pessoas com deficiência, mulheres e afrodescendentes são particularmente 

estimuladas a apresentar sua proposta. Todas as propostas serão analisadas em sigilo.  

A proposta de orçamento somente será aceita se enviada em documento separado, mas 

conjuntamente ao Curriculum Vitae (CV) atualizado, contendo no máximo duas (2) 
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páginas, por e-mail, para o endereço clementino@ilo.org. Colocar no e-mail link para 

baixar projetos descritos nos requisitos desejáveis, item 5 do presente termo de 

referência. 

1. Proposta Técnica: Currículo (no máximo 2 páginas) mais link para download com os 

documentos que comprovem os exigidos no item 5 em “Requisitos Desejáveis”.   

2. Proposta de Preço (deve conter minimamente a descrição do item atividade, valor 

unitário x frequência = valor global) 

OBS: Propostas em arquivos separados – CV e Proposta de Preço. 

O critério final do processo será o de TÉCNICA E PREÇO para o julgamento final da seleção. 

Após o recebimento das propostas, os arquivos serão disponibilizados apenas para as 

que forem selecionadas para a fase de avaliação. 

 

1. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS (ANÁLISE E PONTUAÇÃO DO CV) 

A nota máxima na Qualificação Técnica é 100 (cem) pontos.  

Os critérios de Qualificação Técnica serão divididos em 02 (duas) etapas: 

a) 1ª etapa (eliminatória/não pontuável): Análise do CV referente ao cumprimento 

dos requisitos obrigatórios exigidos nos Termos de Referência.  

Os (as) candidatos (as) que não atenderem aos critérios mínimos obrigatórios descritos nos 

Termos de Referência serão desclassificados (as) nesta etapa. Também serão desclassificados 

(as) na 1ª etapa os (as) candidatos (as) que não enviarem a Proposta de Preço e o CV 

atualizado, em documentos separados, porém no mesmo e-mail. 

 

 

mailto:clementino@ilo.org
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b)  2ª etapa (classificatória/pontuável): Análise Curricular.  

Os critérios para pontuação curricular estão dispostos no quadro abaixo. Somente serão 

analisados os currículos dos (as) candidatos (as) aceitos (as) na 1ª Etapa da Qualificação 

Técnica. 

Critérios de Pontuação - 2ª Etapa da Qualificação Técnica (CV) 

CRITÉRIOS Pontuação* Peso Subtotal 

(máx) 

Análise Curricular (requisitos pontuáveis)    

Portfólio contendo ao menos três trabalhos relevantes, 

realizados no último ano; 
1 a 10 5 50 

Experiência com criação de identidade visual 

comprovada via portfólio. 
1 a 10 5 50 

 Nota Máxima da 2ª Etapa da Qualificação Técnica    100 

* A pontuação será aferida de acordo com o seguinte conceito: 

5 pontos  excede os requisitos 

4 pontos  cumpre plenamente os requisitos 

3 pontos  cumpre parcialmente os requisitos  

0 ponto  não cumpre os requisitos 

Sobre a avaliação: 

As pontuações individuais para o componente de análise curricular serão atribuídas de acordo 

com as informações dos (as) candidatos (as) apresentadas no Curriculum Vitae. Para tanto, é 

importante que o (a) candidato (a) indique claramente em seu CV as experiências profissionais 

requeridas, tanto na parte obrigatória como na parte desejável (pontuável), de forma que o 

Comitê de Avaliação possa realizar a análise adequada. 
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2. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS (PREÇO) – Classificação Final 

O Resultado Final - RF do processo de seleção será dado pela soma da Nota Técnica Final NT 

multiplicada pelo fator 0,50, com a Nota da Proposta Comercial NC multiplicada pelo fator 

0,50, ou seja: 

RF = NT x 0,50 + NC x 0,50 

A Nota da Proposta Comercial – NC será calculada de acordo com o seguinte:  NC = 100 x MinPP 

/ Ppa 

Onde:  

NC = Nota da proposta comercial  

MinPP = Proposta de menor preço  

Ppa = Proposta de preço em avaliação  

A proposta de menor preço terá a nota 100 (cem). 

Será selecionada a proposta que alcançar o maior Resultado Final. 

 

 

 


