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TERMO DE REFERÊNCIA Nº TdR15_2021.5 

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO 

DE AÇÕES POLITICAS 

 
 

Apresentação: 

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. 

Nesse sentido, as ações desenvolvidas por Criola almeja ampliar as capacidades das 

organizações de mulheres negras cis e trans para o enfrentamento das políticas autoritárias 

e conservadoras brasileiras, contrárias aos Direitos Humanos que tem contribuído para o 

fechamento dos espaços cívicos.  Pretendemos com isso, construir estratégias de incidência 

nacional e internacional visando remover os mecanismos de impedimento da participação 

cidadã e da representação política. 



 2 

 

Objetivo da Contratação 

Consultoria qualificada para o desenvolvimento de estudos, pesquisas, articulações e 

ações política em tono da construção de estratégias para a remoção dos mecanismos de 

impedimento da participação cidadã em prol da democracia brasileira. 

 

Competências Necessárias: 

a) Profissional com mestrando ou doutorando de preferência na área das Ciências 

Sociais; 

b) Experiência/participação em pesquisa; 

c) Experiência em organizações da sociedade civil, especialmente com as dimensões de 

raça, gênero, identidade de gênero; 

d) Domínio da língua inglesa e conhecimento mínimo da língua espanhola; 

e) Conhecimentos básicos em uso de programas de edição de texto e apresentação; 

f) Capacidade de organização e cumprimento de prazos; 

g) Ter disponibilidade para viajar, inclusive para o exterior; 

 

Atividades a serem Desempenhadas:  

As atividades previstas são: (a) Participar de reuniões com a equipe;  (b) Elaborar 

plano e cronograma de trabalho; (c) Mapear o fechamento dos espaços cívicos, considerando 

o racismo patriarcal cisheteronormativo institucionalizado nas instâncias públicas e privadas, 

bem como, outras formas de produção de violências, ameaças físicas e digitais, contra as 

ativistas e representantes políticas negras;  (d) Realizar reuniões com organizações de 

direitos humanos, dos movimentos negros e de mulheres negras para elaboração de 

estratégias de incidência nacional e internacional para a ampliação da participação e da 

segurança de ativistas; (e)Elaborar informes com análises sobre o fechamento dos espaços 

cívicos nos poderes públicos e em diferentes esferas públicas;  (f) Acompanhar, orientar e 

monitorar a elaboração de dossiê das violações dos direitos (em inglês e espanhol) que 

permita conhecer a situação enfrentada pelas mulheres negras cis e trans e fomentar a 

proteção dos órgãos de garantia dos direitos local, regional e global;  (g) Incidir junto aos 

organismos dos poderes públicos nacionais para a efetivação dos direitos e a segurança das 

ativistas, através de audiências, encontros e reuniões;  (h)Incidir junto aos organismos 

internacionais, através de encontros, audiências e reuniões; e,(i) Elabora relatório final do 

Projeto.  
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Produtos  

• 01 mapa elaborado dos espaços cerceados; 

• 01 documento de sistematizado de estratégias; 

• 01 agenda de trabalho aprovada em âmbito nacional; 

• 01 dossiê elaborado sobre as violações; 

• 01 agenda de trabalho aprovada com representantes da CIDH e da CERD;  

• 02 informes elaboradas sobre análises sobre o fechamento dos espaços cívicos nos 

poderes públicos e em diferentes esferas públicas;  

• 01 relatório final das ações desenvolvidas.  

 

Valor da Prestação de Serviço 

  O valor total da prestação de serviço será de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) 

brutos, dividido em parcelas, após a aprovação de cada produto. 

 
Candidatura: 

As pessoas interessadas deverão enviar breve apresentação; currículo e cópia do 

certificado de conclusão de curso de mestrado ou doutorado para o e-

mail selecao@criola.org.br até 21/05/2021, 23:59 (horário de Brasília), com o seguinte 

assunto: Seleção Consultoria Ação Política.  

 
Seleção: 

• De 24 a 26/05/2021 – Análise de Candidaturas 
• De 27 e 28/05/2021– Entrevistas 
• Até 31/05/2021 – Divulgação do Resultado 
• 01/06/2021 – Inicio da Contratação 

 

Da Contratação 

A Consultora(e) selecionada(e)  será imediatamente contratada(e) em regime de prestação 

de serviços de pessoa jurídica ou MEI por tempo determinado de um (1) ano. 

 

Rio de Janeiro, 17 de maio de 2021. 
 
 
 
 
 


