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TERMO DE REFERÊNCIA Nº TdR27_2021.9 

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ELABORAÇÃO DE OFICINAS E 

MANUAL PARA PRODUÇÃO DE PODCASTS 

 
 

Sobre Criola: 

Criola é uma organização da sociedade civil fundada e conduzida por mulheres 

negras. Define a sua atuação com base em sua missão e visão institucionais, a partir da 

defesa e promoção de direitos das mulheres negras em uma perspectiva integrada e 

transversal. A nossa missão é a de atuar para a erradicação do racismo patriarcal 

cisheteronormativo, contribuindo com a instrumentalização de mulheres negras - 

jovens e adultas, cis e trans e com a ação política - para a garantia dos direitos, da 

democracia, da justiça e pelo Bem Viver. 

Visamos à inserção de mulheres negras como agentes de transformação, 

contribuindo para a elaboração de uma sociedade fundada em valores de justiça, 

equidade e solidariedade, em que a presença e contribuição da mulher negra sejam 

acolhidas como um bem da humanidade. 

No processo de operação de sua missão, Criola elege grupos prioritários de 

atuação – grupos de mulheres ativistas; líderes de religiões de matriz africana; 

catadoras e domésticas; adolescentes e jovens. Com eles trabalha a geração de 

informação, pesquisa e conhecimento sobre o contexto em que se inserem as políticas 

públicas, e a qualificação dessas mulheres em mecanismos de diálogo e intervenção 

junto a gestores públicos. Por meio desses instrumentos favorece a atuação conjunta 

desses grupos de mulheres negras na luta política pela conquista de direitos, 

reconhecimento e transformação nos padrões de qualidade de vida. 

 
 

Objetivo da Contratação 
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O presente termo destina-se a contratação de profissional de comunicação no Projeto 

Justiça para Mulheres Negras em Prisão Provisória – Incidindo em justiça racial, social e 

reprodutiva para elaboração de oficinas, roteiro e manual sobre produção de podcasts. 

Detalha-se: 

- 1 (um) manual para produção de podcasts - material a ser utilizado nas oficinas – 

conteúdo: pré-produção e materiais necessários, construção de roteiro, produção, 

pós-produção e técnicas de edição - entrega em 25/10/2021; 

- 2 (duas) formações/oficinas a distância para de 10 a 15 pessoas sobre como gravar 

podcast - de 05/11/2021 a 17/11/2021; 

- 3 (três) roteiros de podcasts a serem elaborados junto aos grupos de participantes da 

oficina de formação - desenvolvidos durante as oficinas e entregue até 26/11/2021. 

 
Competências Necessárias: 

• Experiência comprovada de 3 anos ou mais, na produção de podcasts e atuação 

em comunicação popular. 

• Não é indispensável formação superior em comunicação, mas a experiência 

enunciada no item acima deve estar comprovada. 

• Incentiva-se a candidatura de mulheres negras, trans e cis. 

 

Produtos Esperados:  

• Produção de 1 manual para a gravação de podcasts - material a ser utilizado nas 

oficinas – conteúdo: pré-produção e materiais necessários, construção de roteiro, 

produção, pós-produção e técnicas de edição. 

• Produto 2: 2 (duas) formações/oficinas a distância para de 10 a 15 pessoas sobre 

como gravar podcast. 

• Produto 3: 3 (três) roteiros de podcasts a serem elaborados junto aos grupos de 

participantes da oficina de formação - desenvolvidos durante as oficinas. 
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Período do contrato 

          O período de contratação é de 02 meses.  

 

Valor da Prestação de Serviço 

 O valor total da prestação de serviço será de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

brutos, com pagamento dividido em 03 parcelas, através de transferência bancária 

para a conta corrente da contratada, após a aprovação dos produtos, conforme 

cronograma de Execução. 

 

Cronograma de Execução 

Produtos Data da Entrega Valor a Pagar 

Produção de 1 : manual para a gravação de podcasts 
(material a ser utilizado nas oficinas), perpassando 
desde a pré-produção e materiais necessários, até a 
construção de roteiro, produção, pós-produção e 
técnicas de edição 

25/10/2021 - 

Validação e aprovação do Produto 1 29/10/21 R$2.000,00 

Produto 2: Realização de duas formações/oficinas a 
distância para de 10 a 15 pessoas sobre como gravar 
podcast 

05/11/2021 a 
17/11/2021 

- 

Validação e aprovação do Produto 2 21/11/21 R$2.000,00 

Produto 3: Produção de 3 roteiros de podcasts a serem 
elaborados junto aos grupos de participantes da oficina 
de formação - desenvolvidos durante as oficinas  

26/11/2021 - 

Validação e aprovação do Produto 3 29/11/2021 R$1.000,00 

Soma R$5.000,00 

 

Da Contratação 
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A/O profissional selecionada(o) será imediatamente contratada(o) em regime de 

prestação de serviços de pessoa jurídica ou MEI por tempo determinado. 

 

Como se candidatar: 

As pessoas/empresas interessadas deverão enviar CV e proposta de trabalho e-mail 

selecao@criola.org.br até 10/10/2021, 23:59 (horário de Brasília), com o seguinte 

assunto: Proposta Oficina e Manual para Podcast. 

 

Seleção 

– Análise de Candidaturas – 11/10 a 13/10 

– Divulgação do Resultado – 14/10 

– Inicio da Contratação – 15/10 

 

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2021. 
 
 
De acordo: (assinatura) ________________________ 
 
Nome completo: 
 
 
 
 


