
 
 

 

Organização dos Estados Ibero-americanos  

Para a Educação, a Ciência e a Cultura 

TERMO DE REFERÊNCIA DE CONSULTORES POR PRODUTOS 

OEI-BRA-08/007 – Projeto OEI “Desenvolvimento institucional e técnico- operacional 

para a ampliação e consolidação de projetos relacionados à memória social no 

Brasil.” 

 
PROJETO PONTOS DE MEMÓRIA 

 
 

CONSULTOR EM SUSTENTABILIDADE 
 

 
1. Justificativa 

 
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, por meio do Instituto 

Brasileiro de Museus, em parceria com a OEI, implementa o Projeto “Desenvolvimento 

Institucional e Técnico-operacional para ampliação e consolidação de projetos relacionados à 

memória social no Brasil”, que tem como objetivo atualizar e aperfeiçoar instrumentos 

gerenciais e técnico-operacionais para ampliar e consolidar as estruturas de apoio cognitivo e 

metodológico relativo ao campo museal para as comunidades que atuam com memória social 

no Brasil. 

 

Um dos eixos programáticos do projeto prevê o financiamento e fomento para Museus, 

enfatizando a constituição de políticas de fomento e difusão da produção cultural e científica 

dos museus nacionais, estaduais e municipais; o estabelecimento de parcerias entre as 

diversas esferas do poder público e iniciativa privada, de modo a promover a valorização e a 

sustentabilidade do patrimônio cultural musealizado;  

 

Sendo assim, será necessária a contratação de consultor para modelar propostas de 

gestão específica para cada Ponto de Memória com vistas a criar as condições de 

sustentabilidade dessas experiências de cunho comunitário. Reconhece-se a vulnerabilidade 

de experiências de cunho comunitário para desenvolverem seus modelos de gestão com vistas 

a garantir a sua sustentabilidade social, ambiental, organizacional e econômica, com foco 

nesses dois últimos níveis.  

 

Nesse sentido, a proposta é estimular as equipes de trabalho dos Pontos de Memória a 

desenvolverem no âmbito da elaboração do Projeto Ponto de Memória temas relativos ao 

modelo de gestão a ser adotado pelo referido Ponto de Memória, a saber: constituição jurídica 

do Ponto de Memória (personalidade jurídica, estatuto, inscrição de CNPJ, etc.); trabalho 

gerencial na organização Ponto de Memória (definição de responsabilidades e de atribuições, 

etc.); alternativas de projetos de sustentabilidade econômica do Ponto de Memória (parcerias, 

patrocínio, voluntariado, redes, etc.) entre outros temas que se mostrarem pertinentes à 

manutenção do Ponto de Memória.  
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2. Enquadramento no PRODOC: 

Objetivo Geral – atualizar e aperfeiçoar instrumentos gerenciais e técnico-operacionais para 

ampliar e consolidar estruturas de apoio cognitivo e metodológico relativo ao campo museal 

para as comunidades que atuam com memória social no Brasil. 

Objetivo específico 2 – Capacitar agentes de memória e membros da comunidade em 

desenvolvimento e gestão de projetos nas áreas museológicas e museográficas para o 

aperfeiçoamento da implantação e da manutenção de Pontos de Memória. 

Resultados 2.3 – Processos comunitários definidos e formulados para o monitoramento das 

ações e de instalação e de manutenção de Pontos de Memória. 

Atividades 2.3.1. Definir os processos relativos ao monitoramento das ações de instalação e 

manutenção dos Pontos de Memória. 

Atividade 2.3.2. Desenvolver mecanismos para articular a comunidade com os processos de 

monitoramento das ações de instalação e manutenção dos Pontos de Memória. 

 

 

3. Finalidade da contratação  

  O profissional deverá prestar um trabalho de assessoria técnica às equipes de cada um 

dos Pontos de Memória para que estes desenvolvam um modelo de gestão no âmbito do 

Projeto Pontos de Memória. Para tal, o consultor deve possuir conhecimento na área de 

direito do terceiro setor, na formulação e avaliação de projetos, em formação de redes sociais 

e ter experiência em gestão de projetos socioculturais comunitários.   

 

 

 

4. Requisitos mínimos de qualificação 

 

Formação em ciências humanas com especialização em gestão estratégica e 

desenvolvimento institucional e/ou gestão cultural. Experiência de 3 anos em 

formulação e avaliação de projetos socioculturais. Conhecimento na área de direito do 

terceiro setor, desenvolvimento sustentável para projetos de base comunitária, 

formação de redes sociais e captação de recursos.  
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5. Remuneração e modalidade de contratação 

 

Contratação temporária e remuneração feita mediante realização dos produtos 

previstos no plano de trabalho do profissional contratado. 

 

 

 

6. Produtos esperados 

6.1. Proposta de assessoria técnica para formulação de modelos de gestão a serem 

aplicados em cada um dos Pontos de Memória; 

6.2. Documento com propostas de futuras parcerias locais incluindo metodologia de 

captação de recursos (financeiro, humanos, tecnológicos, etc.) para cada Ponto de 

Memória; 

6.3. Avaliação parcial dos projetos de implantação dos Pontos de Memória relativo ao 

modelo de gestão no âmbito do projeto do Ponto de Memória; 

6.4. Relatório parcial de acompanhamento da aplicação da assessoria técnica; 

6.5. Avaliação final dos projetos de implantação dos Pontos de Memória relativo ao 

modelo de gestão no âmbito do projeto do Ponto de Memória; 

6.6. Relatório final de aplicação de assessoria técnica. 

 

 

 

7. Quadro de produtos 
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8. Vigência do contrato: 01 ano 

 

9. Nº de vagas: 1 vaga 

 

10. Valor do contrato: R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais) 

 

8. CABERÁ AO CONSULTOR CONTRATADO 

a. Cumprir todas as atividades a ele designadas no presente Termo. 

b. Entregar os produtos no prazo estipulado no presente Termo. 

c. Revisar e reapresentar os produtos previstos neste Termo, caso o contratante não 

aprove as primeiras versões apresentadas. 

d. Ter disponibilidade para viagem aos Pontos de Memória nos Estados brasileiros, cujos 

custos de passagens e diárias serão de responsabilidade do projeto. 

e. Assumir compromissos periódicos com a equipe do projeto no IBRAM  em Brasília 

(sede do projeto), devendo estar sempre à disposição dessa agenda. 

 

Descrição do Produto Data Prevista Valor 

Proposta de assessoria técnica para formulação de 

modelos de gestão a serem aplicados em cada um 

dos Pontos de Memória 

30/05/2010 R$ 16.000,00 

Documento com propostas de futuras parcerias 

locais incluindo metodologia de captação de 

recursos (financeiro, humanos, tecnológicos, etc.) 

para cada Ponto de Memória 

20/08/2010 R$ 14.000,00 

Avaliação parcial dos projetos de implantação dos 

Pontos de Memória relativo ao modelo de gestão no 

âmbito do projeto do Ponto de Memória 

15/10/2010 R$ 10.000,00 

Relatório parcial de acompanhamento da aplicação 

da assessoria técnica 
05/12/2010 R$ 12.000,00 

Avaliação final dos projetos de implantação dos 

Pontos de Memória relativo ao modelo de gestão no 

âmbito do projeto do Ponto de Memória 

20/02/2011 R$ 10.000,00 

Relatório final de aplicação de assessoria técnica 10/04/2011 R$ 14.000,00 

Total: R$ 76.000,00 


