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Projeto OEI BR08/001 – Fortalecimento da Organização do Movimento Social 

das Pessoas com Deficiência no Brasil e Divulgação de suas Conquistas 

 
Termo de Referência para Contratação de Consultoria 

Perfil: 

Contratação de 01 (um) consultor para realização de estudos com relação à 
empregabilidade/trabalho, saúde/reabilitação, educação inclusiva, moradias de 
longa permanência e benefícios de assistência social para pessoas com 
deficiência. 

 
Código de Referência: BR 08/001 
 
Finalidade da Contratação: 

Contratação, na modalidade produto, de profissional especializado, para realizar 
estudos com relação à empregabilidade/trabalho, saúde/reabilitação, educação 
inclusiva, moradias de longa permanência e benefícios de assistência social para 
pessoas com deficiência. 

 

3. Enquadramento das ações no Projeto:  

Resultado 2.1: Diagnóstico sobre a situação social das pessoas com deficiência concebido 
e difundido 

Atividade 2.1.1 Realizar levantamento da situação sócio-econômica das pessoas 
com deficiência no Brasil 

Atividade 2.1.2 Realizar análises quanti / qualitativas das políticas públicas para as 
pessoas com deficiência 

Atividade 2.1.3 Identificar mecanismos para construção de políticas de 
disseminação dos direitos das pessoas com deficiência 

 

4. Justificativa 

O Projeto tem o objetivo de construir subsídios para melhoria dos processos de 
formulação e implementação de políticas públicas de promoção dos direitos das 
pessoas com deficiência e fortalecer a execução do Programa Nacional de 
Promoção dos Direitos das Pessoas com deficiência, por intermédio da criação de  
instrumentos de informação, estudos, pesquisas, análises, mecanismos de 
mensuração de resultados e impactos para a aplicação desses conhecimentos na 
melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida 
no Brasil.  
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Nesse sentido, é necessário construir um referencial técnico normativo com 
relação à empregabilidade/trabalho, saúde/reabilitação, educação inclusiva, 
moradias de longa permanência e benefícios de assistência social para pessoas 
com deficiência. 

Sendo assim, será necessária a contratação de consultor, visto que a Secretaria 
não possui em seu quadro funcional servidor com perfil necessário ao 
desenvolvimento do trabalho.  

 

5. Atividades  

1. Realizar levantamento bibliográfico e pesquisa sobre normativas e 
políticas com relação à empregabilidade/trabalho, saúde/reabilitação, 
educação inclusiva, moradias de longa permanência e benefícios de 
assistência social para pessoas com deficiência. 

2. Elaborar textos técnicos orientadores para realização com a descrição de 
ações e outras atividades do Governo Federal em cada tema específico. 

 

Produtos 

 

Produto 01: Documento Técnico contendo levantamento bibliográfico e pesquisa 
sobre com relação à empregabilidade e inclusão de pessoas com deficiência no 
mercado de trabalho, reserva de cotas, legislação vigente, jurisprudências e boas 
práticas; 

 

Produto 02: Documento Técnico contendo levantamento bibliográfico e pesquisa 
sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, os serviços 
existentes de reabilitação da pessoa com deficiência no Sistema Único de Saúde 
(SUS), a concessão de órteses e próteses e os centros de reabilitação existentes 
no país;  

 

Produto 03: Documento Técnico contendo levantamento bibliográfico e pesquisa 
sobre a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva, incluindo um levantamento das ações de acessibilidade nas escolas 
(obras de adaptação), implementação de sala de recursos multifuncionais, 
capacitação de professores, transporte escolar e livro didático acessível; 
 
Produto 4: Documento Técnico contendo levantamento bibliográfico e pesquisa 
sobre moradias de longa permanência, residências inclusivas, além de normas e 
procedimentos da política de cuidadores para pessoas com deficiência; 
 
Produto 5: Documento Técnico contendo levantamento bibliográfico e pesquisa 
sobre a Política de Concessão de Benefícios de Assistência à Pessoas com 
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Deficiência – O Benefício de Prestação Continuada (BPC), o BPC na Escola, entre 
outras iniciativas; 
 

6. Cronograma de Entrega dos Produtos 

Produto Prazo de 
Entrega 

Valor (R$) 

Produto 01: Documento Técnico contendo 
levantamento bibliográfico e pesquisa sobre com 
relação à empregabilidade e inclusão de pessoas com 
deficiência no mercado de trabalho, reserva de cotas, 
legislação vigente, jurisprudências e boas práticas; 

10/11/2010 4.000,00 

Produto 02: Documento Técnico contendo 
levantamento bibliográfico e pesquisa sobre a Política 
Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, os 
serviços existentes de reabilitação da pessoa com 
deficiência no Sistema Único de Saúde (SUS), a 
concessão de órteses e próteses e os centros de 
reabilitação existentes no país; 

20/11/2010 4.000,00 

Produto 03: Documento Técnico contendo 
levantamento bibliográfico e pesquisa sobre a Política 
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva, incluindo um levantamento das 
ações de acessibilidade nas escolas (obras de 
adaptação), implementação de sala de recursos 
multifuncionais, capacitação de professores, 
transporte escolar e livro didático acessível; 

30/11/2010 4.000,00 

Produto 4: Documento Técnico contendo 
levantamento bibliográfico e pesquisa sobre moradias 
de longa permanência, residências inclusivas, além de 
normas e procedimentos da política de cuidadores 
para pessoas com deficiência; 

10/12/2010 4.000,00 

Produto 5: Documento Técnico contendo 
levantamento bibliográfico e pesquisa sobre a Política 
de Concessão de Benefícios de Assistência a Pessoas 
com Deficiência – O Benefício de Prestação 
Continuada (BPC), o BPC na Escola, entre outras 
iniciativas; 

20/12/2010 4.000,00 

TOTAL  20.000,00 

 



 

 4

7.Requisitos Mínimos de Qualificação 

 
7.1.Formação: Graduação  em qualquer área de formação, devidamente 
reconhecido pelo MEC. 
 

7.2.Experiência específica; Experiência mínima de 5 anos na elaboração de 
relatórios e balanços;  
 
• Desejável conhecimento na área da Política Nacional de Inclusão das 

Pessoas com Deficiência.  
 
Critério de desempate: profissional com deficiência, conforme o Decreto nº 
5.296/2004. 
 
7.3 - Área Profissional: Ciência e Assistência Social e áreas afins; 
 
7.4 - Cursos/Habilidades Específicas: Assistência Social; 

 
Duração do Contrato: 75 (setenta e cinco) dias, a partir da data de contratação. 
 
Local de Trabalho: à distância. Em caso de necessidade de deslocamento do 
Consultor a essa cidade, as despesas serão custeadas pelo projeto. 
 
Valor total do Contrato: R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 
 
 

Brasília, 20 de outubro de 2010. 
 
 

_________________________________ 
Flávia Vital 

Coordenadora Geral de Informação e Comunicação sobre Deficiência 
Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

 

 


