TERMO DE REFERÊNCIA
CARGO PROPOSTO: CONSULTOR GESTOR DE PRODUÇÃO
A Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) é um
organismo internacional de caráter intergovernamental para a cooperação entre os países
ibero-americanos no campo da educação, da ciência, da tecnologia e da cultura no contexto do
desenvolvimento integral, da democracia e da integração regional.
Os Estados-Membros de pleno direito e observadores são todos os países iberoamericanos
que conformam a comunidade de nações integrada por Argentina, Andorra, Bolívia, Brasil,
Colômbia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, Equador, El Salvador, Espanha,
Guatemala, Guiné Equatorial, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal,
Uruguai e Venezuela.
A sede central da sua Secretaria-Geral é em Madri, Espanha, e conta com Escritórios na
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal e
Uruguai.
Justificativa:
O MicBR é um projeto desenvolvido e liderado pelo Ministério da Cultura (MinC), em parceria
com a Organização de Estados Ibero-americanos (OEI) e a Agência Brasileira de Promoção de
Exportações e Investimentos (Apex). Inspirado nas experiências internacionais da Argentina
(MICA – Mercado de Indústrias Culturais da Argentina) e da região sul-americana (MICSUL Mercado de Indústrias Culturais do Sul). O evento está será realizado na cidade de São Paulo,
no período de 05 a 11 de novembro de 2018. O MicBR contempla a demanda para realização
de um mercado intersetorial, integrando os seguintes setores criativos: artes cênicas,
audiovisual, animação e jogos eletrônicos, design, moda, editorial, música, museus e
patrimônio, artes visuais e gastronomia. Para alcance de seus objetivos o MicBR deve
desenvolver atividades como rodadas de negócios, apresentações artístico-comerciais
(showcases), sessões de construção de redes (networking), conferências e oficinas, com o
objetivo incentivar o comércio, o consumo e a circulação de bens e serviços culturais oriundos
do Brasil e da América do Sul. A programação do evento será realizada em uma estrutura de
atividades estabelecidas pelo programa oficial do MicBR 2018, que comporta 20 (vinte)
equipamentos culturais nas mediações da Av. Paulista. A expectativa é que o evento reúna
cerca de 500 empreendedores e aproximadamente 100 compradores internacionais. Além do
Brasil, participarão delegações de Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru,
Uruguai, que realizaram a seleção de, pelo menos, 20 representantes.
Assim, como executora da iniciativa em parceria com o MinC, a OEI contrata profissional
qualificado para o cargo de Gestor de Produção para coordenar a iniciativa na cidade de São

Paulo, sob direção dessa organização.
Objetivo:
Pessoa física responsável pela coordenação de todos os serviços de produção de estrutura e
logística, para a execução do evento: Mercado das Indústrias Criativas do Brasil – MICBR, no
período de 05 a 11 de novembro de 2018, na cidade de São Paulo
Lugar de Trabalho: Escritório da OEI em Brasília e São Paulo.
Responsabilidades Principais:

Será de responsabilidade do Gestor de Produção, garantir a plena execução dos serviços,
descritos nos Termos de Referência das empresas contratadas para a realização do evento.
Caberá ao Gestor de Produção responder à Gestão Geral da entidade executora do evento,
Organização dos Estados Ibero-Americanos - OEI, quanto à execução do planejamento

proposto, por meio da entrega, periódica, de relatórios de monitoramento do
desenvolvimento das ações. Bem como, estabelecer contato direto e constante com todos os
parceiros de forma a melhor organizar suas ações, por meio de reuniões entre as entidades
parceiras e delegações.
Requisitos Exigidos:

1. Formação Acadêmica

Formação superior completa em qualquer área reconhecida pelo MEC

2. Experiência Profissional
O candidato deverá demonstrar capacidade de planejamento, de produção e execução de
grandes eventos nacionais e internacionais. Ter experiência na gestão e fiscalização de
contratos de eventos. Experiência de 05 (cinco) anos comprovada.
Ter disponibilidade para viagens.
Modalidade de contratação:
O contrato será pela modalidade produto;
Incorporação: imediata;
Pagamento: mediante apresentação e aprovação do produto;
Os interessados
selecao@oei.org.br
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