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TERMO DE REFERÊNCIA  

 
Fundada em 1951, a OIM é a principal organização intergovernamental no campo das 
migrações, atuando em estreita colaboração com parceiros governamentais, 
intergovernamentais e não-governamentais. A OIM se dedica a promover uma migração 
humana, ordenada e regular e em benefício de todos, prestando serviços e assessoria para 
governos e migrantes. 

 

I. INFORMAÇÃO SOBRE A VAGA 

Título da vaga 
Local de trabalho 

Consultoria - Protocolo de Assistência a Migrantes em 
Situação de Vulnerabilidade 
Foz do Iguaçu, PR, Brasil 

Unidade institucional 
Sujeito a rotação 

OIM – Escritório Nacional Brasil 
Não 

Duração do Contrato 3 meses 

Supervisão direta de Assistente de Projetos, Escritório Nacional Brasil 

Supervisão geral de Chefe de Missão – OIM Escritório Nacional Brasil 
Oficial de programa – OIM Genebra 

Responsabilidades diretivas 
(de gestão) 

Não 

Pessoal trabalhando sob sua 
supervisão direta 

Não 

 

II. CONTEXTO  

A Ação Global para Prevenir e Combater o Tráfico de Pessoas e o Contrabando de Migrantes 

(GLO.ACT) é uma iniciativa conjunta da União Europeia (UE) e do Escritório das Nações 

Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC), implementada em parceria com a Organização 

Internacional para Migrações (OIM) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). 

O projeto com duração de quatro anos será implementado em treze países 

estrategicamente selecionados na África, Ásica, Leste Europeu e América Latina. 

 

O objetivo do GLO.ACT é prevenir e combater o tráfico de pessoas e o contrabando de 

migrantes, auxiliando os países a desenvolverem e implementarem respostas nacionais 

abrangentes de combate ao tráfico de pessoas e contrabando de migrantes e a 
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fortalecerem suas capacidades em abordar essas questões, e a relação entre elas, de forma 

eficiente, inclusive em nível transnacional e em cooperação com a sociedade civil. 

 

O projeto, que possui uma abordagem dupla de prevenção e proteção, tem entre suas 

principais metas o desenvolvimento de atividades e programas de  proteção e assistência a 

migrantes em situação de vulnerabilidade, entre eles vítimas de tráfico e migrantes 

contrabandeados. 

 

III. NATUREZA DA CONSULTORIA 

 
O objetivo desta consultoria é a elaboração de um Protocolo de Assistência a Migrantes 
em Situação de Vulnerabilidade na cidade de Foz do Iguaçu, Paraná.  
 
Sob a supervisão direta da Assistente de Projetos, o(a) consultor(a) selecido(a) deverá 
elaborar um protocolo para facilitar o acesso adequado aos diversos serviços de 
assistência que possam ser necessários ao migrante em situação de vulnerabilidade. 
Nesse sentido, o(a) consultor(a) contratado(a) deverá reunir-se com as diversas 
instituições envolvidas na prestação de serviços de assistência afim de coompreender 
a dinâmica existente, bem como seu potencial de coordenação. Esses insumos servirão 
como base para a elaboração do Protocolo, que deverá ser discutido e validado em 
uma reunião posteriormente organizada pela pessoa contratada. 
 
O Protocolo de Assistência é vocacionado para o uso por atores governamentais e não-
governamentais, visando o estabelecimento de um fluxo de assistência aos  migrantes 
em situação de vulnerabilidade, independentemente de sua condição migratória e do 
ponto de entrada no fluxo, visando garantir uma assistência integral e fluida.  

 

 

IV. ATIVIDADES  

 

Atividades: 

1. Revisão literária e identficação de boas práticas e protocolos semelhantes; 
2. Mapeamento de atores relevantes na assistência de migrantes em situação de 

vulnerabilidade, suas funções e responsabilidades; 
3. Realização de entrevistas com atores envolvidos visando colher informações 

adicionais, avaliar capacidades e necessidades existentes; 
4. Comparecimento a reuniões e eventos relevantes; 
5. Elaboração do protocolo de assistência; 
6. Realização de reunião com atores relevantes para validação do protocolo 

elaborado; 
7. Finalização e apresentação do protocolo para atores relevantes; 
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Produtos: 
1. Documento com mapeamento de atores relevantes, suas funções e 

responsabilidades (aproximadamente 10 páginas); 
2. Minutas de reuniões e entrevistas com atores relevantes (aproximadamente 2 

páginas cada); 
3. Versão preliminar do Protocolo de Assistência que será debatida na reunião; 
4. Reunião de validação; 
5. Apresentação do Protocolo de Assistência. 

 
Prazos: 
Os produtos devem seguir o calendário abaixo, com as datas a serem definidas pela 
Assistente de Projetos no momento da contratação. 
 

 Outubro Novembro Dezembro 

Produto 1    

Produto 2    

Produto 3    

Produto 4    

Produto 5    

 
 
 

 
 
 

V. FORMAÇÃO, EXPERIÊNCIA E DISPONIBILIDADE 

 
o Formação acadêmica (bacharelado ou licenciatura) em ciências sociais, serviço 

social, relações internacionais, ciências humanas ou áreas correlatas, com diploma 

de ensino superior reconhecido pelo MEC; 

o Experiência prévia de pelo menos cinco anos em atividades relacionadas à temática 

de migração, enfrentamento ao tráfico de pessoas, direitos humanos. Experiência 

em proteção e assistência direta a migrantes será considerado uma vantagem; 

o Disponibilidade para trabalhar de forma intensiva (30-40h semanais) pelo período 

de duração do contrato, sob supervisão períodica da Assistente de Projeto. 

o Excelentes habilidades analíticas e de comunicação com diversa gama de atores.  

 

 
 

VI. VALOR DO CONTRATO, AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS E DIREITOS DE AUTOR 

 
Valor do contrato: 
 
US$ 2.000 (dois mil dólares americanos), distribuídos em 5 parcelas: 
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Calendário de pagamentos: 
20% após entrega do produto 1; 
20% após entrega do produto 2; 
20% após entrega do produto 3; 
20% após realização do produto 4; 
20% após entrega do produto 5  
 

 
 
Pessoas interessadas na vaga devem enviar, por via digital, até 15 de setembro de 2017, as 
seguintes informações: 
 
(i) Currículo resumido de até três páginas; 
(ii) Carta de motivação, relatando trajetória pessoal e profissional e como suas experiências 
podem agregar valor ao presente projeto; 
(iii) Duas referências profissionais, indicando email e telefone de contato, vinculação 
institucional e natureza da relação acadêmica ou profissional mantida. As referencias poderão 
ou não ser consultadas pela OIM. Não é necessário o envio de cartas de recomendação, exceto 
se individualmente solicitado. 
 
 
As informações devem ser enviadas aos emails iombrazil@iom.int E GloAct@iom.int, 
indicando como assunto da mensagem “Seleção Consultoria - Protocolo de Assistência a 
Migrantes em Situação de Vulnerabilidade”. 
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