TERMO DE REFERÊNCIA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Ref.: Prestação de serviços de Assessoria de Comunicação
com a função de estabelecer um diálogo permanente com o
povo Kalunga e deste para toda a sociedade no âmbito do
projeto Uso do Geoprocessamento na Gestão do Sítio
Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga – CEPF -100459,
executado pela Associação Quilombo Kalunga, em parceria
com o CEPF/IEB.

A Associação Quilombo Kalunga organização, registrada sob o CNPJ nº 04.075.938/000121, no âmbito do projeto:
Nome do Projeto: Uso do Geoprocessamento na Gestão do Sítio Histórico e Patrimônio
Cultural Kalunga.
Contrato n°: CEPF - 100459
Solicita receber, até às 18:00 do dia 28/10/2020 propostas/candidaturas para prestação de
serviços, conforme descrito neste Termo de Referência (TdR).
Objetivo: Contratação de serviços profissionais para realizar assessoria de comunicação
para Diretoria da Associação Quilombo Kalunga e visando à comunicação interna para o
povo Kalunga e externa para toda a sociedade utilizando todas as ferramentas hoje
disponíveis e o site www.quilombokalunga.org.
Justificativa:
A Associação Quilombo Kalunga – AQK é uma organização civil, constituída por
moradores do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga, área remanescente de
quilombo, a maior do Brasil. Tem por finalidade promover a defesa dos interesses do povo
Kalunga, sendo os principais objetivos, os seguintes: promover a integração e o convívio
social das pessoas como forma de fortalecimento da cultura; desenvolvimento econômico e
social, através do estímulo e promoção de atividades agrícolas, pecuária e agroextrativista;
promover o desenvolvimento de atividades para a conservação e preservação do meio
ambiente, o uso sustentável dos recursos naturais e a promoção de empreendimentos
desenvolver ecologicamente corretos e realizar a gestão ambiental e territorial.
A união de novas tecnologias para ajudar na proteção, preservação e uso consciente da terra
e cursos d’água da região do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga, esse foi o
pensamento inicial quando em 2016/2017 a Associação Quilombo Kalunga formulou um
projeto para, em parceria com o Critical Ecosystem Partnership Fund – CEPF e o Instituto
Internacional de Educação do Brasil (IEB), realizar o mais completo levantamento já feito
em uma área remanescente de Quilombo em território brasileiro.
O projeto o “Uso do Geoprocessamento na Gestão do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural
Kalunga”, firmado com o CEPF teve quatro componentes básicos:

a) Estruturar um Sistema de Informações Geográficas – SIG, no sistema de
informações para trabalhar com mapas e informações geográficas denominado
ARcGis, que está associado a um banco de dados físicos e socioeconômicos
desenvolvido na plataforma MySQL que é um sistema de gerenciamento de bancos
de dados, que utiliza a linguagem SQL como interface;
b) Auxiliar a Associação Quilombo Kalunga no fortalecimento da organização do povo
Kalunga para realizar gestão com a participação das comunidades através de seus
representantes eleitos em assembleias Locais da AQK;
c) Divulgar a existência de 19 espécies ameaçadas no Cerrado da Chapada dos
Veadeiros;
d) Assessorar a Diretoria da AQK na busca do avanço da regularização fundiária.
Atualmente há uma necessidade de ampliar e fortalecer a comunicação entre a diretoria da
AQK e o povo Kalunga, de fazer uma comunicação voltada para dentro do território e ao
mesmo tempo para fora, visando alcançar toda sociedade.
A AQK entende que a juventude é uma grande força dessa mobilização da comunicação
dentro do território e fora dele. Portanto, vemos com grande importância a capacitação
destes jovens Kalunga nos temas e ferramentas relacionados à comunicação. Acreditamos
que estes jovens são atores essenciais e que devem participar de todo este processo da
construção da estratégia de comunicação da AQK e de sua implementação. A juventude
Kalunga será fundamental para a execução, manutenção e continuidade dessa estratégia.
Neste ano, o Fundo de Parceria Para Ecossistemas Críticos (Critical Ecosystem Partnership
Fund) do hotspot de biodiversidade do Cerrado anunciou que Damião M. Santos, membro
da comunidade quilombo Kalunga, e outros nove conservacionistas de todo o mundo foram
nomeados “Heróis dos Hotspots“, por seus esforços para proteger locais considerados por
sua alta biodiversidade do mundo. Os homenageados foram escolhidos entre as centenas de
organizações da sociedade civil que receberam doações do CEPF nos 10 hotspots globais de
biodiversidade onde o fundo atua atualmente. Como reconhecimento, Damião Santos herói do hotspot Cerrado - e os outros homenageados participarão do Congresso Mundial de
Conservação, promovido pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN,
na sigla em inglês). Tendo em vista a situação sanitária associada à pandemia da COVID19, a França e a União Internacional para a Conservação da Natureza decidiram adiar o
Congresso, a ser realizado em janeiro de 2021 em Marselha. Novas datas para o evento
serão anunciadas em tempo hábil. Neste evento, através da representação de Damião
Santos, a AQK irá buscar internacionalizar pautas como: as ameaças de invasão nos
territórios de povos e comunidades tradicionais, desmatamento ilegal e a falta de incentivo
às políticas de conservação para a biodiversidade do Cerrado e de seus povos.
Para tanto faz-se necessário a contratação de uma empresa ou um profissional qualificado
para realizar todo o processo de comunicação e produção de conteúdo necessário, incluindo
material para o Damião Moreira dos Santos levar para o Congresso da IUCN que seria
realizado em 2021.

REQUISITOS:
Para atender ao objetivo proposto, esta prestação de serviços prevê os seguintes requisitos:
1. Formação acadêmica e experiência de trabalho
a) Graduação em Comunicação, Jornalismo, Marketing, Publicidade ou
áreas afins;
b) Experiência comprovada na produção de publicações, artigos, vídeos,
podcasts, matérias e conteúdo para veicular nas redes sociais,
internet e veículos de imprensa, tanto nacionais quando
internacionais;
c) Experiência comprovada em assessoria a organizações da sociedade
civil;
d) Fluência oral e escrita comprovada no idioma inglês.
2. Perfil Desejado: Requisitos Indispensáveis
a) Conhecimento
comunicação;

sobre

o

desenvolvimento

de

estratégias

de

b) Experiência profissional na área socioambiental;
c) Clareza na comunicação oral e escrita; saber escutar e interpretar
outras falas, comunicando-se apropriadamente com diferentes
audiências e em contextos multiculturais;
d) Capacidade de organização e habilidade para trabalhar com equipes
diversas;
e) Desenvolvimento de produtos e comunicação (textos, entrevistas,
material para o site e redes sociais, vídeos, videocasts, podcasts e
outros) para divulgar as ações do projeto e das atividades e cultura do
povo Kalunga e suas temáticas;
f) Habilidade e facilidade para trabalho em equipe;
g) Conhecimentos em cadeias de valor da socio biodiversidade,
conservação e bioeconomia do Cerrado;
h) Habilidade para lidar com situações conflituosas;
i) Conhecimento em informática: pacote office, ferramentas de e-mail
marketing, publicador WordPress, de redes sociais, (Hootsuite

outros), métricas (Google analytics e outros), transmissão e
moderação em lives e webinários (YouTube, Instagram, Zoom,
Google Meet, Jitsi, stream Yard e outros);
j) Realizar assessoria de imprensa a fim de garantir publicações na
grande mídia nacional e internacional (produção e divulgação de
releases, manutenção de mailing e relacionamento com jornalistas);
k) Criatividade e entusiasmo para pesquisar novas linguagens em edição
de áudio e vídeo (Reels,TikTok e outros);
l) Produção e execução de oficinas de comunicação em campo, visando
o treinamento de jovens Kalunga para a produção de conteúdo e
produtos, além de uso das ferramentas e programas de comunicação,
assim como uso das redes sociais.
1. - Perfil Desejado: Requisitos Desejáveis: para o desempenho das atividades
definidas neste TdR e entrega dos produtos descritos, o candidato deve
demonstrar possuir os seguintes conhecimentos, habilidades e experiências:
a) Especialização e/ou mestrado em áreas correlatas;
b) Conhecimento sobre política pública e legislação voltadas para a
população e áreas remanescentes de quilombo, especialmente para o
bioma Cerrado;
c) Fluência oral e escrita no idioma francês;
d)

Experiência comprovada de trabalhos realizados com povos e
comunidades tradicionais.

2. - Atividades a serem desenvolvida a prestação de serviços, objeto deste TdR, será
orientada pela entrega dos seguintes produtos e resultados:
Plano de Comunicação elaborado e implementado.
a) Facilitar e engajar a participação de todos os atores envolvidos com o
projeto e com o território num processo de diálogo;

b) Conteúdo e materiais de comunicação que sirvam de apoio para a
divulgação ampla do projeto, da AQK e do povo Kalunga;
c) Elaborar material para ser utilizado na mobilização e realização de
reuniões e oficinas com o povo Kalunga e com outras organizações;
d) Materiais em português e inglês que serão utilizados por Damião Santos,
herói do hotspot Cerrado, no Congresso Mundial de Conservação,

promovido pela União Internacional para a Conservação da Natureza
(IUCN, na sigla em inglês), a ser realizado em 2021 em Marselha, França;
e) Capacitação e tutoria de 14 Kalungas para terem autonomia na produção
de materiais e conteúdos para a comunicação das associações e do povo
Kalunga, assim como para uso de ferramentas e programas relacionados à
produção destes produtos e gestão e manutenção das redes
sociais.Materiais e conteúdos para alimentar e divulgar as redes sociais
oficiais da AQK.
f)

Artigos e releases elaborados e publicados em veículos locais, nacionais e
internacionais;

g) Vídeos, podcasts e/ou videocasts relacionados ao projeto e ao povo
Kalunga para serem divulgados em meios como whatsapp, sites, redes
sociais e plataformas de streaming;

h) Parcerias estabelecidas com as assessorias de comunicação de outras
organizações da sociedade civil para ampliar as divulgações. Imprensa
nacional e internacional envolvida e sensibilizada com os desafios do
povo Kalunga, do território e do Cerrado;
i)

Identidade visual para as redes sociais, site e materiais de apoio.
Material diagramado (ex: folders) para a apresentação do fundo que está
sendo discutido pela AQK com outros parceiros;

j)

Relatórios de monitoramento das atividades e relatoria final;

k) Estratégia de comunicação para a AQK e o território;
l)

Organização e disponibilização de todo o material e contatos para a AQK
durante e após o período de contratação;

m) Material de comunicação elaborado para a captação de recursos para a
AQK e o território.
Período: o trabalho descrito sob este TdR será desenvolvido no período de 01/11/2020 a
31/03/2021.
Como se candidatar: os interessados em apresentar propostas/candidaturas à esta prestação
de serviços deverão submeter, até o prazo definido neste TdR, os seguintes documentos,
pelo e-mail aqkalunga@gmail.com:
a) Uma carta de candidatura descrevendo motivações, disponibilidade, por
que se sente adequado (a) para o trabalho e outras informações relevantes;

Currículo resumido que comprove as experiências exigidas neste TdR e
com referências profissionais;
b) Portfólio institucional (no caso de empresas);
c) Duas cartas de recomendação profissional.

Avaliação das propostas: A Diretoria da AQK fará entrevista com os candidatos e avaliará
as propostas/candidaturas recebidas e aprovará aquela que alcançar a melhor pontuação,
com base na combinação dos critérios definidos a seguir:
a)
b)
c)
d)

Conhecimentos gerais e específicos – (20%)
Habilidades profissionais – (40 %)
Experiência comprovada na área - (10%)
Disponibilidade para viagens - (30%)

Contratação: A Associação Quilombo Kalunga firmará um contrato com o
profissional/empresa vencedora, do qual farão parte os seguintes documentos: (1) este TdR,
assim como todas e quaisquer alterações ao mesmo; (2) currículo; e (3) a seleção da
proposta por meio de uma Notificação ao Vencedor.
Condições de trabalho:
a) Serão contratados para um período de 5 horas diárias, sendo das 8 h às
12 h e das 15 h às 18 h, sendo duas horas extras, totalizando 42 horas
semanais, devendo trabalhar durante 6 dias por semana;
b) O período do contrato será de cinco meses;
c) Os trabalhos serão realizados em todo o território do SHPCK, tendo
como público interno o povo Kalunga e externo toda a sociedade;
d) Por conta da pandemia parte dos trabalhos poderão ser realizados
remotamente tais como reuniões online, troca de mensagens via e-mail
e WhatsApp, com coordenadores e parceiros para alinhamento,
execução e entrega dos trabalhos, bem como as postagens nas redes
sociais e alimentação do site da AQK, mas sempre terá viagens para
dentro do território do SHPCK;
e) A remuneração será de 05 parcelas iguais e sucessivas, a serem pagas
contra a apresentação de nota fiscal e relatório dos trabalhos realizados;

f) Regime de contratação como profissional autônomo (Pessoa Jurídica),
com pagamento pelos serviços mediante apresentação de nota fiscal,
conforme legislação vigente.

Local de trabalho: As atividades previstas sob este TdR deverão ser desempenhadas na
sede da Associação Quilombo Kalunga, situada na rua 5, Quadra 72, lote 773 Setor
Cavalcantinho, município de Cavalcante, ou em outro local designado pela Diretoria da
AQK e/ou equipe do projeto, pois as atividades serão desenvolvidas em todo o território
do SHPCK, podendo por conta da pandemia, dependendo de entendimento entre as partes,
uma parte dos trabalhos serem realizados remotamente, conforme consta do “item d”, das
condições de trabalho.
Supervisão: a supervisão direta da execução dos serviços previstos neste TdR será de
responsabilidade do Sr. Damião Moreira dos Santos, coordenador do Projeto e pela Sra.
Priscila de Sousa Santos coordenadora administrativa, que fará o acompanhamento das
atividades, assim como o recebimento, conferência e aprovação dos produtos.
Avaliação do desempenho:
A avaliação será realizada quinzenalmente sobre qualidade do conteúdo elaborado,
atendimento dos prazos estabelecidos para a entrega do material e sua divulgação.

PRAZOS DESTE TDR
Prazo para dúvidas: Dúvidas sobre este Termo de Referência (TdR) devem ser
formalizadas por escrito, enviadas para o e-mail aqkalunga@gmail.com até o dia
26/10/2020
Prazo de envio: As propostas/candidaturas devem ser enviadas, em papel timbrado da
empresa proponente, para o e-mail aqkalunga@gmail.com até às 18 h do dia 27/10/2020,
contendo os valores das cinco parcelas e valor total.
Em caso de dúvida entrar em contato com:
Damião Moreira dos Santos – Coordenador do Projeto
Telefone de contato: (62) 999160550 ou
Com Priscila Sousa no (62)34941062
Cavalcante /GO; 08 de outubro de 2020.

Presidente da AQK

