
 

 

 

 

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 MONITORAMENTO 
 DE PROCESSOS COMUNITÁRIOS 

 
 

 

1. Justificativa 
 

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

Brasileiro de Museus e 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”, cujo objetivo é atualizar e 

aperfeiçoar instrumentos gerenciais e técnico-operacionais voltados para a ampliação 

e consolidação das estruturas de apoio cognitivo e metodológico relativos ao campo 

museal para as comunidades que atuam com memória social no Brasil. 

  

No âmbito do processo de implantação do Projeto Ponto de Memória está previsto o 

trabalho de acompanhamento e monitoramento dos trabalhos realizados em cada 

comunidade, tendo em vista a necessidade de manter atualizadas as informações 

sobre o andamento do processo de implantação do Projeto em cada localidade para 

fins de intervenção no processo de gestão do Projeto, a exemplo de  alterações no 

cronograma das atividades previstas, de readequação dessas atividades, entre outros 

ajustes que se fizerem necessário nesse processo de implantação do Projeto vis a vis 

as realidades de cada comunidade.  

  

Sendo assim, faz-se necessária a contratação de um consultor para propor e aplicar  

sistemáticas de monitoramento e avaliação realizados no âmbito do processo de 

implantação dos Pontos de Memória como forma de subsidiar a equipe técnica do 

projeto a estabelecer suas estratégias de atuação junto aos Pontos de Memória à luz 

da proposta metodológica do referido Projeto. 



 

 

 

 

2. Enquadramento no PRODOC: 
 
Objetivo Geral: 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. 

 

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. 
 

 
Resultado Esperado 2.3. – Processos comunitários definidos e formulados para o 

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

 

Atividade 2.3.1.  – Definir os processos comunitários relativos ao monitoramento das 

ações de instalação e manutenção dos Pontos de Memória. 

 

 
3. Finalidade da Contratação 

  
Desenvolver sistemáticas de monitoramento e avaliação dos trabalhos realizados 

no âmbito do processo de implantação do Projeto Pontos de Memória. 

 
 
4. Requisitos mínimos de qualificação: 

 
Graduação, com experiência mínima de 2 anos em gestão de projetos; 

conhecimento em informática (ferramentas oficce e web) e sistemas de gestão 

administrativo-financeiro. Desejável conhecimento sobre gestão de projetos 

culturais ou de base comunitária.  

 

 

 
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:  

1- Plano de Trabalho contendo cronograma e sistematização do monitoramento a 

ser desenvolvido. 

2- Sistematizar e monitorar processos controlados de distribuição e recebimento 

dos materiais aos Pontos de Memória. 

3- Relatório Descritivo-analítico de monitoria das ações de capacitação e de 

elaboração de projetos de implantação de 50 % pontos de memória.  

4- Relatório Descritivo-analítico de monitoria das ações de capacitação e de 

elaboração de projetos de implantação dos demais pontos de memória.  

5- Relatório de monitoria sobre o processo de implantação e manutenção dos 

Pontos de Memória. 

6- Avaliação das atividades realizadas no âmbito do Projeto Pontos de Memória. 

 

7. Prazos de entrega e de pagamento dos produtos: ver quadros abaixo. 

 

Produto/ Atividade Data Valor 

Plano de Trabalho contendo cronograma e 

sistematização do monitoramento a ser 

desenvolvido. 

30/09/2010 R$ 9.000,00 

Sistematizar e monitorar processos controlados 

de distribuição e recebimento dos materiais aos 

Pontos de Memória 

25/11/2010 R$ 5.000,00 

Relatório Descritivo-analítico de monitoria das 

ações de capacitação e de elaboração de 

projetos de implantação de 50 % pontos de 

memória. 

15/01/2011 R$ 6.000,00 

Relatório Descritivo-analítico de monitoria das 

ações de capacitação e de elaboração de 

projetos de implantação dos demais pontos de 

memória. 

30/04/2011 R$ 6.000,00 

Relatório de monitoria sobre o processo de 

implantação e manutenção dos Pontos de 

Memória. 

25/06/2011 R$ 8.000,00 



 

 

Avaliação das atividades realizadas no âmbito 

do Projeto Pontos de Memória. 
15/08/2011 R$ 8.000,00 

Total R$ 42.000,00 

 
 
8. Vigência do contrato: 12 meses – de setembro de 2010 a agosto de 2011. 

 

 

9. No. de vagas:  1 (uma)  

 

 

10. Valor do contrato: R$ 42.000,00 

 

 

  
 
 


