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1 – Objeto 
 

Organizar o projeto editorial do livro sobre a história do Conselho de Defesa dos Direitos da 

Pessoa Humana – CDDPH, mostrando a importância do Conselho para a formação da 

consciência sobre Direitos Humanos da sociedade brasileira, de forma a assegurar o registro 

fidedigno e coerente de sua história, preservando a memória dos fatos em um produto 

editorial acessível. 

 

2 – Justificativa. 
 

A Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República – SEDH, em parceria 

com a Organização dos Estados Iberoamericanos - OEI, implementa o Projeto “Atualização 

de Processos Políticos e Institucionais para a Implantação do Plano Nacional de 
Educação em Direitos Humanos – PNEDH”, que tem por objetivo formular e aplicar 

procedimentos e instrumentos organizacionais e operacionais à aceleração dos processos de 

implantação e consolidação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos - PNEDH.  

Um dos objetivos específicos do Projeto é ampliar a produção e a difusão de informações, 

bem como desenvolver mídias públicas e comunitárias destinadas a ações educativas em 

Direitos Humanos e cidadania em todo o país. 

Essa obra busca refletir a trajetória do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa 

Humana espelho da história dos direitos humanos no Brasil. Em quase meio século, as 

pessoas que integraram a instituição em suas diversas formações testemunharam violações 

que se repetem de forma crônica no país. Pela primeira vez, um grupo de pessoas se 

dedicava, de forma organizada, a apontar a injustiça em cada caso, a expor à opinião pública 

do país e do exterior os abusos cometidos e a buscar a reparação e a justiça para as vítimas.  

Por trás de cada processo legal, há uma história de danos pessoais irreparáveis e recusa em 

aceitar a impunidade e a omissão, expressa em embates com as autoridades do momento e na 

resistência ante os recuos institucionais. Este conjunto de histórias forma o painel da tomada 

de consciência dos direitos humanos no Brasil. A narrativa deste fenômeno pretende trazer o 



calor da hora na voz de seus personagens - vítimas e defensores - como fio condutor de um 

registro histórico do CDDPH. 

Essa publicação pretende reforçar o compromisso brasileiro, ratificado pelo Plano 

Nacional de Educação em Direitos Humanos, de 2006, em suas linhas gerais, quando se 

propõe difundir a história de um ator tão importante para a consolidação dos direitos 

humanos no Brasil à sociedade, às universidades, aos espaços formais e não-formais de 

conhecimento e interação social, atendendo também as condições de acessibilidade.  

Sendo assim, será necessária a contratação de consultores, visto que a Secretaria não possui 

em seu quadro funcional de servidores com perfil necessário ao desenvolvimento do trabalho.  

 
3 – Especificação das atividades a serem realizados e perfil dos consultores a serem 
contratados 
 
3.1 – Atividades a serem realizadas: 
 

 

3.1.1. Consultor I – Organizador: 
 

• Elaboração de proposta de projeto editorial do livro História do CDDPH. 

 

• Elaboração de projeto editorial final do livro História do CDDPH. 

 

• Realização de interface com a SEDH e demais consultores e profissionais do projeto 

• Acompanhamento de todas as etapas do trabalho 

• Realização de interface com diretor de arte e diagramador 

• Acompanhamento do fechamento, da editoração eletrônica e da produção gráfica 

• Acompanhamento da impressão e do acabamento 

 

 

3.1.2. Consultor II – Editor: 
 

• Elaboração de pauta detalhada para a produção de todo o material editorial (definição 

de reportagens, fotos, pesquisa) referente ao livro História do CDDPH, com 

cronograma de prazos e trabalho; 

• Produção da edição final de textos e imagens do livro História do CDDPH. 

• Definição da linha editorial, atribuição de funções aos outros membros da equipe; 



• Realização de interface com a Secretaria Especial de Direitos Humanos e toda a 

equipe 

• Planejamento do processo de geração de conteúdos de texto e imagem para a obra 

• Coordenação do trabalho de chefe de reportagem, produtor, pesquisadores e outros 

profissionais 

• Controle do cronograma e do fluxo editorial 

• Definição do espelho (distribuição de textos e fotos), hierarquização de temas e 

informações; 

• Leitura crítica dos originais e controle de qualidade dos textos; 

• Seleção final das imagens; 

• Controle do fluxo de aprovação pela Secretaria, 

• Controle e aprovação do material diagramado 

• Supervisão do fechamento final do livro. 

 

 

3.1.3. Consultor III – Redator Chefe: 
 

• Coordenação dos passos do fluxo editorial; 

• Acompanhamento e controle da produção de pesquisas, textos e fotos, edição de 

textos,  

• Trabalho em consonância com o Organizador e o Editor; 

• Organização da produção, desde a pauta à finalização; 

• Preparação e detalhamento das pautas para pesquisa, reportagem, imagem; 

• Orientação de reportagem e redação; 

• Recebimento de reportagens e textos finais; 

• Controle e edição do material recebido; 

• Acompanhamento da diagramação e da revisão; 

• Fechamento das páginas com a arte, revisão final. 

 

3.1.4. Consultor IV – Redator: 
 

• Elaboração da redação das aberturas dos capítulos da seção Casos Emblemáticos; 

• Elaboração da  redação final de todos os capítulos do livro,  



• Uniformização do texto e do estilo, 

• Avaliação da qualidade e coerência do material produzido por repórteres e 

pesquisadores. 

 

3.1.5. Consultor V – Especialista em Processos Editoriais: 
 

• Elaboração do Roteiro, registro e avaliação de entrevistas e da produção de fotos e 

distribuição das pautas. 

• Elaboração do  Relatório das entrevistas e fotos realizadas. 

• Realização da interface com equipe de repórteres e pesquisadores  

• Acompanhamento da Distribuição de pautas; 

 

3.1.6 – Consultor VI – Revisor: 

 

• Realização de leitura crítica dos originais do livro; 

• Correção ortográfica e gramatical dos originais do livro. 

 

 

3.2 – Perfil do consultor (pessoa física) a ser contratado: 
 
3.2.1. Consultor I – Organizador: 
 

• Formação Acadêmica: 
 

Formação em Jornalismo, Direito, História ou áreas afins. 

 

• Experiência Profissional: 

Experiência, mínimo de cinco anos, na coordenação e condução de pesquisas 

historiográficas. Experiência mínima de cinco anos na autoria/co-autoria de livros e artigos 

com viés historiográfico. Experiência na organização livros com viés historiográfico. 

Experiência na organização e curadoria de eventos. 

 

3.2.2. Consultor II – Editor: 
 

• Formação Acadêmica: 

 



Formação em Comunicação Social, Jornalismo, Letras ou áreas afins. Com especialização 

em fotografia e/ou mídia. 

 

• Experiência Profissional 

Experiência, mínima de 15 anos, em direção de redação. Atuação na área de educação, 

sustentabilidade e temas sociais. Experiência em organização de livros.  

 

3.2.3. Consultor III – Secretário de Redação: 
 

• Formação Acadêmica: 

 

Formação em Comunicação Social, Jornalismo, Letras ou áreas afins. 

 

• Experiência Profissional: 

Experiência com editoração e coordenação de conteúdo. Atuação em área de educação, 

sustentabilidade e temas sociais. Experiência com projetos de comunicação para empresas e 

instituições.  

 

3.2.4 – Consultor IV – Redator Sênior: 
 

• Formação Acadêmica: 

 

Formação e especialização em Comunicação Social, Jornalismo, Letras ou áreas afins. 

 

• Experiência Profissional: 

Experiência com gestão de oficinas de escrita. Experiência, mínimo de oito anos, com 

trabalho jornalístico, reportagem, em temas sociais. 

3.2.5 – Consultor V – Gestor de Processo Editorial: 
 

• Formação Acadêmica: 

 

Formação em Comunicação Social, Jornalismo ou Rádio e Televisão ou áreas afins.  

 

• Experiência Profissional: 

Experiência, mínimo de oito anos, em produção editorial. 

 

3.2.6 – Consultor VI –Revisor: 

• Formação Acadêmica: 

Formação em Letras ou Comunicação Social, Jornalismo ou áreas afins. 

 

• Experiência Profissional: 



Experiência, mínimo de cinco anos, em revisão de livros e revistas em editoras. Pleno 

domínio da comunicação escrita e das novas regras de Ortografia da Língua portuguesa 

 
4 – Produtos, datas e pagamento dos consultores contratados 
 
4.1. Consultor I 
 

Produto 1. Proposta de projeto editorial do livro História do CDDPH.  

Data de entrega: 25/03/2010. 
Pagamento: R$ 25.500,00 
 

Produto 2. Projeto editorial final do livro História do CDDPH.  

Data de entrega: 15/05/2010. 
Pagamento: R$ 25.500,00 
 

4.2. Consultor II 
 

Produto 1. Pauta detalhada para a produção de todo o material editorial (definição de 

reportagens, fotos, pesquisa) referente ao livro História do CDDPH, com cronograma de 

prazos e trabalho. 

Data de entrega: 30/03/2010 

Pagamento: R$ 28.000,00 

 

Produto 2. Edição final de textos e imagens do livro História do CDDPH. 

Data de entrega: 20/05/2010. 
Pagamento: R$ 28.700,00 
 
 

4.3. Consultor III 
 
Produto 1. Pautas distribuídas aos pesquisadores de texto e imagem, repórteres e fotógrafos. 

Cronograma de trabalho detalhado desses profissionais. 

Data de entrega: 02/04/2010. 
Pagamento: R$ 22.950,00 
 

Produto 2. Versões dos textos do livro: versão original e editada.  

Data de entrega: 15/05/2010. 
Pagamento: R$ 22.950,00 
 

4.4 – Consultor IV 

Produto 1: Versão preliminar dos textos finais do livro História do CDDPH. 



Data de entrega: 20/04/2010. 
Pagamento: R$ 12.750,00 
 

Produto 2: Versão final dos textos do livro História do CDDPH 

Data de entrega: 20/05/2010. 
Pagamento: R$ 12.750,00 
 

4.5 – Consultor V 

Produto 1: Planejamento do Roteiro, registro e avaliação de entrevistas e da produção de 

fotos e distribuição das pautas. 

Data de entrega: 20/04/2010. 
Pagamento: R$ 5.737,50 
 

Produto 2: Relatório das entrevistas e fotos realizadas. 

Data de entrega: 10/05/2010. 
Pagamento: R$ 5.737,50 
 

4.6 – Consultor VI 

Produto 1: Primeira revisão dos originais do livro. 

Data de entrega: 25/05/2010. 
Pagamento: R$ 6.375,00 
 

Produto 2: Revisão final dos originais do livro. 

Data de entrega: 15/06/2010. 
Pagamento: R$ 6.375,00 
 
 
5 – Período de execução 
 
 
5.1 Consultor I 
 

Março a Julho de 2010 
 

5.2 Consultor II 
 
Março a Julho de 2010 
 

5.3 Consultor III 
 

Março a Julho de 2010 
 
5.4 Consultor IV 



 
Março a Julho de 2010 
 
5.5 Consultor V 
 
Março a Julho de 2010 
 
5.6 Consultor VI 
 
Março a Julho de 2010 
 
6 – Modalidade de Contratação 
 

Por Produto. 

 
 
7 – Forma de Pagamento 
 
Crédito em conta bancária  

 


