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Termo de Referência
Diagramação revista de resultados

1.

Apresentação do Instituto Peabiru

O Instituto Peabiru (Peabiru) é uma Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público (OSCIP) criada em 1998 com sede em Belém, capital do Estado
do Pará, com objetivo de atuar em questões socioeconômicas e ambientais
relacionados com a sustentabilidade da Amazônia Brasileira, em particular
aquelas encontradas na sua porção oriental.
O Peabiru acredita que pode desempenhar um papel de facilitador das
comunidades, organizações da sociedade civil e empresas nos processos de
transformações que objetivam combater a exclusão e desigualdade. O Instituto
crê também nas decisões participativas, direcionando de reflexões analíticas para
a construção coletiva dos propósitos e resultados desejados. Nosso objetivo é
trabalhar junto com comunidades e organizações da sociedade civil para
aumentar a capacidade de exercer a plena cidadania, como parte de seu
desenvolvimento humano a fim de proporcionar o usufruto dos benefícios de um
modelo econômico sustentável e de conservação dos recursos naturais.
Para esta fase do projeto Viva Melhor Sabendo Jovem pretende-se ampliar a
discussão e formação sobre metodologias de prevenção ao HIV/Aids e outras ISTs,
sobretudo, o autoteste, junto a agentes públicos que atuam no atendimento de
adolescentes e jovens (educação, saúde, atendimento socioeducativo,
atendimento a migrantes e refugiados), incluindo jovens com deficiência auditiva,
os quais geralmente não dispõem de ação pública específica para formação e
educação sobre sexualidade e prevenção ao HIV e outras ISTs. Para o período
também serão estabelecidas diversas parcerias para inserir ativamente os
adolescentes e jovens testados positivos para o HIV na adesão ao tratamento, na
sua capacidade do autocuidado e sucesso na terapia antirretroviral.
Em Belém, para o Viva Melhor Sabendo Jovem (VMSJ) a parceria principal
será estabelecida com a Prefeitura Municipal de Belém, sobretudo, com a
Secretaria Municipal de Saúde – SESMA, através da Referência Municipal de IST,
HIV/Aids e Hepatites Virais, Centro de Testagem e Aconselhamento e Serviço de
Atendimento Especializado – SAE – local, o Casadia. Dentre os demais potenciais
parceiros estão diversas organizações da sociedade civil, sobretudo, as que
trabalham com adolescentes e jovens, algumas delas, já trabalharam em parceria
com o UNICEF nas diversas iniciativas para a mobilização de adolescentes e
jovens ocorridas em anos anteriores.
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2.

Descrição do serviço
Título: Diagramação de uma revista digital sobre os resultados do Viva Melhor
Sabendo Jovem, em conformidade com a identidade visual do projeto.
Local do trabalho:  T
 rabalho remoto.

●
●
●
3.

2.1.

Supervisor direto: Gerente do projeto

2.2.

Atividades a serem desenvolvidas

Criação de layout para revista digital (30 a 35 páginas).
Elaboração de gráficos de apoio para a composição visual da revista.
Diagramação: miolo, capa e contracapa em tamanho A4.
Cronograma de atividades

4.

Atividades

Período

Envio da proposta financeira

Até 25/3

Criação de layout

Até 5/4

Elaboração dos gráficos de apoio

Até 10/4

Diagramação final da revista

17/4

Experiências e qualificações do prestador
●

Experiência profissional em programação visual – diagramação, edição e
acompanhamento gráfico;

●

Entendimento sobre temas da infância, com ênfase na realidade
amazônica e brasileira, de desenvolvimento e da sociedade civil;

●

Experiência ou conhecimento em criação de peças gráficas e gestão da
identidade visual institucional;

●

Experiência profissional
Sociedade Civil no Brasil;

●

Experiência profissional ou conhecimento sobre políticas públicas para a
infância e adolescência;

ou

conhecimento

sobre

Organizações

da
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5.

6.

Regime de Contratação
●

Contrato de consultoria Pessoa jurídica (PJ) por 1 mês (a partir da data
de assinatura);

●

O pagamento será efetuado após o envio do produto final dentro do
prazo estabelecido no item 1.3 deste edital e avaliação do Instituto
Peabiru;

●

Para o pagamento ser efetuado o prestador deverá emitir a nota fiscal e
enviar ao Peabiru após a aprovação do produto final e será realizado
mediante transferência bancária para a conta do titular.

Condições de Seleção

A seleção será feita por meio de análise de proposta financeira que esteja
compatível com a demanda deste Termo de Referência e o orçamento previsto
no cronograma físico/financeiro do projeto. Serão analisadas propostas enviadas
até o dia 26 de março de 2021 para o e-mail – edgar@peabiru.org.br. Em caso de
dúvidas entrar em contato pelo e-mail ou pelo telefone (91) 99295-7467.
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