TERMO DE REFERÊNCIA (TDR)
CONTRATAÇÃO DE COMUNICADOR (A) ESPECIALISTA EM REDES
SOCIAIS DIGITAIS
Nº 066/2018 - OPAN
DADOS DO TDR
Razão Social: Operação Amazônia Nativa - OPAN
CNPJ: 93.017.325/0001-68
Endereço completo: Avenida Ipiranga, 97, bairro Goiabeiras – Cuiabá, MT –
CEP 78032-035
Projeto/ Financiador: Projeto Berço das Águas III
OBJETIVO DA CONSULTORIA
Contratação de prestador de serviço especializado para realizar três (3) oficinas
de redes sociais digitais para integrantes da Rede Juruena Vivo, com o objetivo
de fortalecer e desenvolver as estratégias de comunicação da Rede.
INTRODUÇÃO
A Operação Amazônia Nativa (OPAN) é a primeira organização indigenista
fundada no Brasil, em 1969. Há 49 anos atua pelo fortalecimento do
protagonismo indígena no cenário regional, valorizando sua cultura, seus modos
de organização social através da qualificação das práticas de gestão de seus
territórios e recursos naturais, com autonomia e de forma sustentável.
Historicamente, as equipes indigenistas mutidisciplinares da OPAN realizam
trabalhos de base junto aos povos indígenas em eixos como política, terra, saúde
e economia. A metodologia de trabalho da OPAN é pautada na ação direta, por
meio do convívio e do envolvimento no cotidiano das aldeias, que são o núcleo
orientador das propostas e desenvolvimento dos projetos.
Entre os objetivos da OPAN estão a defesa dos direitos humanos, o apoio a
povos indígenas e populações tradicionais, o reconhecimento dos direitos
indígenas, a preservação do meio ambiente, o desenvolvimento de pesquisas
antropológicas, socioeconômicas e ambientais, além da formação de equipes
para a execução de projetos. O trabalho da instituição, além de estar vinculado
aos temas de grande importância (direitos humanos, mudança climática,
preservação ambiental, fortalecimento das organizações indígenas), apresenta
uma proposta que busca a autonomia social, política e cultural dos povos
indígenas do Brasil, em sinergia com outros Programas de Apoio aos Povos
Indígenas.
A OPAN desenvolve, desde 2011, o Projeto Berço das Águas com foco no apoio
à elaboração e implementação de Planos de Gestão Ambiental e Territorial
Indígena e no fortalecimento de organizações situadas na sub-bacia do Rio
Juruena. Na sua terceira edição, o Projeto Berço das Águas III atua em duas
frentes principais: o apoio ao planejamento e gestão territorial das Terras
Indígenas do povo Rikbaktsa e o fortalecimento da Rede Juruena Vivo (RJV).
Este TDR faz referência a esta segunda frente de trabalho, que visa, dentre
outros objetivos, criar subsídios para que a RJV possa desenvolver suas
estratégias de comunicação.
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QUALIFICAÇÃO EXIGIDA
Este TDR é direcionado a profissionais com formação de nível superior em
Comunicação Social, com experiência comprovada, de pelo menos 3 anos, em
redes sociais digitais. É desejável que o profissional tenha experiência em
comunicação popular e/ou indigenista.
VAGAS E VIGÊNCIA
Número de Vagas: 01
A vigência do contrato será de 25/07 a 25/09 de 2018.
ATIVIDADES DA CONSULTORIA





Reuniões com a equipe do Projeto;
Elaboração de material didático de apoio à oficina;
Elaboração do plano de aula;
Realização de uma viagem de campo para realizar três oficinas sobre
redes sociais em três localidade diferentes da bacia do Juruena.
 Elaboração de 15 posts para as Redes Sociais da RJV (Facebook e
Twitter)
PRODUTOS
Produto 01: Plano de trabalho
 Elaboração do plano de aula;
 Elaboração de material didático de apoio à oficina;
Produto 02: Relatório de atividade
 Descrição das atividades realizadas durante a viagem de campo para
realizar três oficinas;
 Apresentação dos 15 posts para o Facebook e Twitter da Rede Juruena
Vivo para avaliação;
Produto 03 - Relatório Técnico:
 Descrição e análise técnicas das atividades realizadas;
 Apresentação da versão final dos 15 posts para serem publicados no
Facebook e no Twitter da Rede Juruena Vivo.
PROPOSTA DE CRONOGRAMA e DESEMBOLSO

Atividade/Produto
Assinatura do contrato e
reunião com a equipe do
Projeto
Apresentação e aprovação
do plano de trabalho
(Produto 01).
Reunião de planejamento
Viagem a campo para
realização das oficinas

Local

Período

-

Até 25 de julho 2018

-

Até 30 de julho

Cuiabá

Até 31 de julho

Bacia do
Juruena

1 a 14 de agosto

Desembolsos
% de
pagamento

25%
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(Aldeia
Cravari T.I
Irantxe;
Juína ou
Juara; e
Cotriguaçu).
Produto 02: Relatório de
atividade
Relatório
técnico
da
consultoria (Produto 03:
relatório técnico)
TOTAL

-

Até 31 de agosto

50%

-

Até 15 de setembro

25%
100%

DA PROPOSTA
O concorrente, deverá encaminhar por meio digital, para o e-mail
livia@amazonianativa.org.br, até o dia 22 de julho às 18 horas, um documento
com papel timbrado da empresa, contendo um plano de trabalho e uma proposta
de preço referente a prestação de serviço para a realização das atividades
propostas no TDR em anexo, além do currículo do consultor.
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO






Formação superior em comunicação;
Experiência comprovada de, pelo menos, três anos em redes sociais;
Desejável experiência com comunicação popular e/ou indigenista;
Qualidade do plano de trabalho;
Melhor/menor preço pela prestação de serviço.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
As despesas com deslocamento e alimentação até Cuiabá serão custeadas
pelo (a) consultor (a).
Durante a realização da oficina as despesas com deslocamento, alimentação e
hospedagem serão custeadas pela OPAN.
Cuiabá, 17 de julho de 2018
Operação Amazônia Nativa
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