
 

 

 

  

 

                             

 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃODE UMA CONSULTORIA PARA 
CONSTRUIR BANCO DE DADOS DA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA 

ACOMPANHAR OS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES  

 

 

Programa: Programa Interagencial para a Promoção da Igualdade de Gênero e Raça  

 

Atividade: Definir conjunto de indicadores para acompanhamento dos índices de 

violência contra as mulheres a partir dos bancos de dados de segurança pública 

disponibilizados pelo Ministério da Justiça. 

 

Objetivo: Contratar consultoria para construir um banco de dados da área de segurança 

pública para acompanhar os índices de violência contra as mulheres e capacitar gestores 

federais para análise dos dados. 

 

Período: abril de 2010 a julho de 2010. 

 

 

Demanda/ Justificativa: 

No cenário internacional, o Brasil é referência na institucionalização de 

organismos governamentais de políticas para as mulheres e igualdade racial. Os 

processos de consolidação da democracia e os avanços legislativos criam oportunidades 

para a materialização dos direitos humanos das mulheres.  

Para fortalecer as conquistas institucionais e a participação social, o Sistema 

ONU (Organização das Nações Unidas) realiza, no Brasil, o Programa Interagencial de 

Promoção da Igualdade de Gênero, Raça e Etnia. Iniciativa pioneira no País com aporte 

do Fundo das Nações Unidas para o Alcance dos ODM (Objetivos de Desenvolvimento 

do Milênio), o Programa é resultado da cooperação internacional entre o Governo 

Espanhol e o Governo Brasileiro, por meio da SPM - Secretaria Especial de Políticas 

para as Mulheres e da SEPPIR- Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial. 



 

 

 

  

A supervisão e orientação estratégica do Programa são de responsabilidade do 

Comitê Diretivo Nacional, formado por representantes do Governo Brasileiro, do 

Governo Espanhol e pela Coordenação Residente do Sistema das Nações Unidas no 

Brasil. A coordenação operacional está a cargo do Comitê Gestor integrado por: SPM, 

SEPPIR, UNIFEM, UNICEF, UNFPA, ONU-HABITAT, PNUD e OIT.  

O Programa visa a apoiar a implementação e avaliação dos Planos Nacionais de 

Políticas para as Mulheres e de Promoção da Igualdade Racial. Destacam-se entre seus 

objetivos: (i) fortalecer a estrutura de gestão da SPM e da SEPPIR; (ii) consolidar a 

transversalidade de gênero, raça e etnia nas políticas públicas; (iii) estimular o controle 

social das políticas de gênero, raça e etnia pelas redes, articulações e organizações 

feministas, de mulheres e do movimento de mulheres negras. 

O II Plano Nacional de Políticas para Mulheres (II PNPM) é resultado da 

mobilização de quase 200 mil brasileiras que participaram, em todo o País, das 

Conferências Municipais e Estaduais, e elegeram 2.700 delegadas à II Conferência 

Nacional de Políticas para as Mulheres (II CNPM), realizada em agosto de 2007. O II 

PNPM expressa a vontade política do Governo Federal em reverter o padrão de 

desigualdade entre homens e mulheres em nosso País. 

  A preocupação com a produção de informações sobre o fenômeno da violência 

contra as mulheres – enquanto subsídio para a elaboração, monitoramento e avaliação 

de políticas – está explicitada no II PNPM, tanto em seu capítulo 4, que trata 

especificamente do enfrentamento da violência, quanto em seu capítulo 11, que, ao lidar 

com a gestão e monitoramento do Plano, traz uma série de ações relacionadas à 

realização de estudos e pesquisas. 

  O Ministério da Justiça disponibiliza em seu sítio diversas estatísticas sobre 

segurança pública. Uma delas é o Sistema Nacional de Estatísticas de Segurança 

Pública e Justiça Criminal que apresenta dados oriundos de diversas bases de dados 

como, por exemplo, Polícia Civil, Polícia Militar, Guardas Municipais, Corpo de 

Bombeiros, Ouvidorias, IBGE. Contudo, as informações disponíveis são dispersas e 

ainda pouco conhecidas no que se refere à potencialidade de uso para acompanhamento 

do fenônemo da violência. De fato, muito se fala que não existem dados sobre violência 

contra as mulheres, mas, certamente, o banco de dados do Ministério da Justiça 

apresenta uma série de informações que, a depender da forma como forem trabalhadas, 

podem trazer importantes subsídios para as políticas na área. 

É neste contexto que se projeta a presente consultoria: contratar um(a) 

consultor(a) para selecionar um conjunto mínimo, porém suficiente, de indicadores 

sobre violência contra as mulheres, com base nos dados de segurança pública existentes 

no Ministério da Justiça, para permitir seu acompanhamento, subsidiar as ações da 

SPM, dos demais órgãos do governo federal e dos organismos estaduais e municipais de 

políticas para as mulheres e capacitar a equipe da SPM e os gestores governamentais 

que integram o Comitê de Articulação e Monitoramento do II PNPM para análise dos 

dados. 

 

Atividades a serem desenvolvidas: 

 Elaborar plano de trabalho e cronograma da consultoria; 



 

 

 

  

 Realizar reuniões com a equipe do Ministério da Justiça responsável pelos dados 

da segurança pública; 

 Participar de reuniões com a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 

(SPM) para definir escopo do trabalho e subsidiar o monitoramento das 

atividades da consultoria; 

 Definir fontes de informação a serem analisadas; 

 Analisar bancos de dados e realizar levantamento dos indicadores existentes 

sobre segurança pública; 

 Construir ficha metodológica de cada um dos indicadores selecionados para 

inserção em um banco de metadados. A ficha metodológica deverá conter a 

origem e a abrangência dos dados, os recortes existentes, a periodicidade de sua 

atualização, entre outros, conforme modelo a ser definido juntamente com a 

SPM; 

 Construir e sistematizar um banco de dados com os indicadores propostos; 

 Realizar capacitação e treinamento dos indicadores da área de saúde da mulher 

para os gestores da SPM e dos órgãos que integram o Comitê de Articulação e 

Monitoramento do II PNPM. 

 

Produtos esperados: 

 Plano de trabalho da consultoria a ser desenvolvida 

 Relatório com o levantamento dos indicadores da área de violência contra as 

mulheres produzidos pelo Ministério da Justiça  e suas respectivas fichas 

metodológicas; 

 Banco de dados com os indicadores selecionados e sistematizados, com sua 

devida fundamentação; 

 Capacitação da equipe da SPM e dos membros do Comitê de Articulação e 

Monitoramento do II PNPM para manuseio do banco e análise dos dados. 

 

Perfil profissional: 

 Mestrado ou Doutorado na área de ciências humanas; 

 Evidenciar conhecimento no campo do feminismo/mulheres/gênero, 

preferencialmente na área de violência contra as mulheres; 

 Evidenciar conhecimento das bases de dados do Ministério da Justiça; 

 Experiência profissional comprovada na área de gênero e na análise de 

indicadores sociais; 

 Excelente redação. 

 

Plano de Trabalho/Insumos do projeto: 

PRODUTO Pagamento (%) Pagamento (US$) 



 

 

 

  

Plano de trabalho da Consultoria a ser 

desenvolvida. 

31/04/2010 925,00 

Relatório com o levantamento dos 

indicadores de segurança pública com suas 

respectivas fichas metodológicas. 

28/05/2010 3.225,00 

Banco de dados com os indicadores 

selecionados e sistematizados. 

31/06/2010 3.000,00 

Capacitação da equipe da SPM e membros 

do Comitê de Articulação e Monitoramento 

do II PNPM sobre o banco de dados criado 

e o seu manuseio. 

30/07/2010 1.850,00 

Total  9.000,00 

 

 

Enviar a candidatura preenchida no modelo anexo com o nome “Consultoria 
INDICADORES SEGURANÇA PÚBLICA”, assim como no assunto da mensagem, até 
segunda-feira 29 de março, 12h00 (horário de Brasilia) para 
recrutamentoUNIFEM@hotmail.com . Não serão aceitas candidaturas após esse 
prazo nem fora do modelo anexo de mais de duas páginas. 
 

As pessoas que não enviarem a candidatura no modelo “Personal History”, serão 
eliminadas do processo de seleção.   
As pessoas não selecionadas como finalistas não serão informadas.  

mailto:recrutamentoUNIFEM@hotmail.com

