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PROJETO BRA/04/029 
Seleciona CONSULTOR na modalidade PRODUTO* 

CÓD. SAUDE 
VAGAS: 08 (OITO) 

 
Os currículos e as fichas de cadastro deverão ser encaminhados para o endereço eletrônico 
seguranca.cidada@mj.gov.br até o dia 30 de março de 2014. 
 
ASSUNTO DO E-MAIL:  *Processo Seletivo 2014 – Código: SAUDE 
 
O candidato deverá fazer download da FICHA DE CADASTRO – BRA 04/029 – CÓD. SAUDE, 
disponibilizado no site www.mj.gov.br link “Seleção e Concursos” no formato eletrônico (extensão xls – Excel), 
devendo realizar o preenchimento dos campos solicitados, para posterior encaminhamento ao endereço 
eletrônico seguranca.cidada@mj.gov.br até o dia 30 de março de 2014 para análise. 
A avaliação dos currículos será realizada somente pela FICHA DE CADASTRO citada acima. 
A ausência de dados na ficha de cadastro acarretará na inviabilidade da análise do currículo encaminhado. 
O Ministério da Justiça não se responsabilizará pelo encaminhamento da FICHA DE CADASTRO  BRA -  
04/029 – CÓDIGO CÓD. SAUDE, e não recebido por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a 
transferência de dados. 
 
O  candidato deverá preencher a FICHA DE CADASTRO para a vaga que deseja se candidatar.  
Observe que existem duas fichas de cadastro, sendo uma para a vaga de  Consultor Coordenador e outra 
para Consultor Pesquisa de Campo. 
 
Mais informações no site www.mj.gov.br, link “Seleção e Concursos” e no site www.pnud.org.br, link 
“Oportunidades. 
 
No momento da efetivação da contratação do candidato selecionado será exigida a apresentação de 
comprovações de todas as informações constantes no currículo encaminhado para sua candidatura, mediante 
apresentação de diplomas/ certificados válidos e devidamente reconhecidos pelo MEC, bem como de 
experiências profissionais requeridas e documentação que explicite o tempo e as atividades desenvolvidas. 
*De acordo com o disposto no Decreto nº 5.151, de 22/07/04, é vedada a contratação de servidores ativos da 
Administração pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, bem como de empregados de suas 
subsidiárias e controladas, no âmbito de projetos de cooperação internacional. 
 

 
TERMO DE REFERÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA - PROJETO BRA/04/029 

 

DADOS DA CONSULTORIA  

Objetivo da 
Contratação: 

Contratação de consultoria especializada para realizar Mapeamento dos Programas Estaduais de 
Atenção à Saúde e Qualidade de Vida das Instituições de Segurança Pública 

Nosso 
número: 

 

Antecedentes: 
(breve 
histórico 
justificando a 
contratação) 

A SENASP, por meio do Departamento de Pesquisa, Análise da Informação e 
Desenvolvimento de Pessoal em Segurança Pública, realizou em 2008, o primeiro mapeamento 
nacional das estruturas estaduais de atenção à saúde dos profissionais de segurança pública, em que 
foram pesquisados 18 estados e o Distrito Federal, nas cinco regiões do país. 

O objetivo principal da pesquisa consistia na identificação dos projetos relacionados à 
Qualidade de Vida e Saúde Coletiva, da metodologia utilizada e das estruturas existentes nos 



 2 

estados, com o intuito de subsidiar a elaboração do Guia de Ações Qualidade de Vida, lançado em 
2010. Nesse mesmo ano foi instituído pela Instrução Normativa GAB/MJ nº 01/2010, o Projeto 
Qualidade de Vida dos Profissionais de Segurança Pública que tem como objetivo planejar, 
implementar, monitorar e avaliar políticas que tenham por objeto a promoção da qualidade de vida 
dos servidores da segurança pública. Nesse sentido, suas atividades procuram fomentar ações de 
ampla abrangência como promoção da saúde, segurança do trabalho, atendimento às necessidades 
físicas, promoção da auto-estima e do desenvolvimento de capacidades pessoais e profissionais, 
criação de oportunidades de lazer, esportes e cultura e valorização do relacionamento das 
instituições com os servidores. 

A pesquisa constatou que havia iniciativas de programas específicos na maioria dos 
estados, no entanto, os relatos qualitativos indicavam para a necessidade de aprimoramento e apoio, 
com a justificativa de que os programas não eram regulamentados, de que havia uma carência de 
recursos humanos e infra-estrutura, bem como a ausência de mapeamento dos problemas e avaliação 
do impacto das intervenções realizadas em grande parte dos Estados.  

Com o objetivo de contribuir para a implementação de políticas de atenção à saúde e 
qualidade de vida no âmbito das Instituições de Segurança Pública, que podem atenuar a exposição 
dos profissionais da segurança pública a situações de desgaste e estresse vivenciadas no trabalho, a 
Senasp tem firmado convênios na área de valorização profissional, que estimulam a adoção de 
políticas de saúde nas áreas de redução de riscos ocupacionais, vitimização profissional, prevenção, 
tratamento e encaminhamento em casos de uso abusivo e dependência de substâncias psicoativas 
(álcool e outras drogas), qualidade de vida - desenvolvimento pessoal, bem-estar e melhoria das 
condições de trabalho.  

Nesse sentido, como forma de avaliar a eficiência, eficácia e efetividade da implementação 
de programas nessa área, constatou-se a importância de realizar novo mapeamento dos programas 
estaduais de atenção à saúde e qualidade de vida, cujos objetivos são: 

1. Detalhar informações sobre estruturas de núcleos de apoio biopsicossocial, núcleos de 
estudos, prevenção e gerenciamento do estresse, centros de reabilitação física e readaptação, 
estruturas de academia esportiva, estruturas dos serviços médicos e odontológicos (número 
de profissionais, suas especialidades e vínculos empregatícios, número de salas de 
atendimento, especialidades de atendimentos, administração do funcionamento dos 
atendimentos, resultados alcançados pelos programas, importância da aquisição dos 
materiais e equipamentos permanentes e da realização de capacitações). 

2. Obter informações sobre programas de prevenção, tratamento, encaminhamento em casos 
de uso abusivo e dependência de substâncias psicoativas (diagnósticos, intervenções, 
campanhas, capacitação de profissionais de saúde, etc.).  

3. Adquirir informações sobre programas de saúde, segurança do trabalho, desenvolvimento 
pessoal e estratégias de fortalecimento (implementação de serviços especializados em 
engenharia de segurança do trabalho, comissões internas de prevenção de acidentes, 
comissões internas de controle e acompanhamento da letalidade e vitimização policial, 
desenvolvimento das atividades de prevenção, apoio, tratamento, acompanhamento dos 
profissionais, reabilitação/readaptação profissional, redução de riscos ocupacionais, 
atendimento em ocorrências de risco e incidentes visando prevenção do estresse pós-
traumático, implementação de projetos de preparação para aposentadoria/inatividade, 
liderança e correlatos, cursos e palestras de educação financeira, integração intergeracional, 
projetos de estímulo ao acesso à cultura e/ou lazer). 

4. Resultados da realização de pesquisas/diagnósticos (organizacionais, vitimização, 
adoecimentos, análise ergonômica, profissiografias e mapeamento de competências),  
referências sobre estratégias de capacitação, valorização e fortalecimento das áreas de 
recrutamento e seleção, bem como resultados da implementação de sistemas para registro e 
controle de dados de saúde, acidentes de trabalho e doenças ocupacionais das instituições. 
Nesse contexto, faz-se necessária a contratação de consultoria especializada para identificar 

os projetos de Qualidade de Vida desenvolvidos pelas Instituições Estaduais de Segurança Pública, 
identificando as metodologias utilizadas e as estruturas existentes. Esta pesquisa, além de 
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demonstrar provável incremento das estruturas de saúde e qualidade de vida das instituições de 
segurança pública, deverá apontar em que medida o financiamento de ações por meio dos convênios 
celebrados entre a União e os Estados, por meio do Projeto Qualidade de Vida, nos últimos 6 anos, 
contribuiu para a melhoria do atendimento aos profissionais de segurança pública. Supõe-se que 
essa seja uma área de investimento comumente negligenciada pelas instituições de segurança 
pública, fazendo com que o repasse de recursos federais tenha grande relevância para o 
desenvolvimento das ações de saúde e qualidade de vida. Ademais, o conhecimento acerca dos 
projetos de Qualidade de Vida existentes orientará o futuro repasse de recursos federais, uma vez 
que os editais de chamada pública de projetos poderão direcionar as áreas de investimento 
prioritárias, diversificando os programas de qualidade de vida ofertados em cada ente federado. 

Considerando que o trabalho será realizado em todo o país é essencial a contratação de 7 
(sete) consultores para realização da pesquisa de campo, sendo: Consultor 1 (RS, SC, PR e MS), 
Consultor 2 (MT, GO, DF e MG), Consultor 3 (SP, ES e RJ), Consultor 4 (BA, SE, AL e PE), 
Consultor 5 (PB, RN, CE e MA), Consultor 6 (TO, PI, PA e AP), Consultor 7 (AC, AM, RO e RR) 
e mais 1 (um) consultor para coordenar e consolidar as informações. 

Nº do 
resultado 
Prodoc: 

Resultado 1 – Sistema Integrado de Educação apoiado. 
Produto 1.5 – Programa de qualidade de vida para os agentes da segurança publica implantado e 
disseminado. 

Descrição 
das 
Atividades: 

1. Construção de instrumento de pesquisa institucional com a finalidade de realizar levantamento 
dos programas estaduais de atenção à saúde e qualidade de vida, incluindo gestão, orçamento, 
metodologia, legislação, recursos humanos e infra-estrutura existente nas Instituições Estaduais 
de Segurança Pública (Secretaria de Segurança Pública ou congênere, Polícia Militar, Polícia 
Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Instituição de Perícia Oficial). 

2. Relatório por região do Brasil, por Ente Federado (27) e por Instituição contendo informações 
sobre: 

a) estruturas de núcleos de apoio biopsicossocial, núcleos de estudos, prevenção e 
gerenciamento do estresse, centros de reabilitação física e readaptação, estruturas de 
academia esportiva, estruturas dos serviços médicos e odontológicos (número de 
profissionais, suas especialidades e vínculos empregatícios, número de salas de 
atendimento, especialidades de atendimentos, administração do funcionamento dos 
atendimentos, resultados alcançados pelos programas, importância da aquisição dos 
materiais e equipamentos permanentes e da realização de capacitações); 

b) programas de prevenção, tratamento, encaminhamento em casos de uso abusivo e 
dependência de substâncias psicoativas (diagnósticos, intervenções, campanhas, 
capacitação de profissionais de saúde, etc.).  

c) programas de saúde, segurança do trabalho, desenvolvimento pessoal e estratégias de 
fortalecimento (implementação de serviços especializados em engenharia de segurança 
do trabalho, comissões internas de prevenção de acidentes, comissões internas de 
controle e acompanhamento da letalidade e vitimização policial, desenvolvimento das 
atividades de prevenção, apoio, tratamento, acompanhamento dos profissionais, 
reabilitação/readaptação profissional, redução de riscos ocupacionais, atendimento em 
ocorrências de risco e incidentes visando prevenção do estresse pós-traumático, 
implementação de projetos de preparação para aposentadoria/inatividade, liderança e 
correlatos, cursos e palestras de educação financeira, integração intergeracional, 
projetos de estímulo ao acesso à cultura e/ou lazer). 

d) realização de pesquisas/diagnósticos (organizacionais, vitimização, adoecimentos, 
análise ergonômica, profissiografias e mapeamento de competências),  referências sobre 
estratégias de capacitação, valorização e fortalecimento das áreas de recrutamento e 
seleção, bem como resultados da implementação de sistemas para registro e controle de 
dados de saúde, acidentes de trabalho e doenças ocupacionais das instituições. 

3. Entregar à SENASP os bancos de dados relativos à pesquisa; 
4. Relatório consolidado do mapeamento, versão completa, contendo os resultados da pesquisa 
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para as 5 regiões do Brasil, das 27 unidades federadas (Região Sul: RS, SC e PR; Região 
Sudeste: SP, MG, RJ e ES; Região Centro-Oeste: DF, MS, MT e GO; Região Norte: AM, AC, 
AP, PA, RO, RR e TO; Região Nordeste: BA, AL, SE,PE, PB,MA, PI, RN, CE). 

5. Caderno técnico para publicação, contendo os principais resultados da pesquisa, em no máximo 
150 páginas. 

Produtos 
esperados 

Consultor Coordenador: 
 

Produto 1 – Construção de instrumento de pesquisa institucional com a finalidade de realizar 
levantamento dos programas estaduais de atenção à saúde e qualidade de vida, incluindo gestão, 
orçamento, metodologia, legislação, recursos humanos e infra-estrutura existente nas Instituições 
Estaduais de Segurança Pública (Secretaria de Segurança Pública ou congênere, Polícia Militar, 
Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Instituição de Perícia Oficial). Elaboração de esboço 
de relatório a ser confeccionado pelos 7 Consultores de Pesquisa de Campo.  
Produto 9 - Relatório consolidado do mapeamento, versão completa, contendo os resultados da 
pesquisa para as 5 regiões do Brasil, das 27 unidades federadas (Região Sul: RS, SC e PR; 
Região Sudeste: SP, MG, RJ e ES; Região Centro-Oeste: DF, MS, MT e GO; Região Norte: AM, 
AC, AP, PA, RO, RR e TO; Região Nordeste: BA, AL, SE,PE, PB,MA, PI, RN, CE). 
Produto 10 - Caderno técnico para publicação, contendo os principais resultados da pesquisa, 
contendo, no máximo, 150 páginas. 

 
Consultores de Pesquisa de Campo (07 - cada um responsável por um produto, como indicado 
abaixo): 
 

Produto 2 – Relatório, contendo os dados coletados nas visitas aos entes federados, com o 
mapeamento dos programas por estado e por instituição de segurança pública, considerando os 
estados RS, SC, PR e MS.  
Produto 3 – Relatório, contendo os dados coletados nas visitas aos entes federados, com o 
mapeamento dos programas por estado e por instituição de segurança pública, considerando os 
estados MT, GO, DF e MG. 
Produto 4 – Relatório, contendo os dados coletados nas visitas aos entes federados, com 
mapeamento dos programas por estado e por instituição de segurança pública, considerando os 
estados SP, ES e RJ. 
Produto 5 – Relatório, contendo os dados coletados nas visitas aos entes federados, com 
mapeamento dos programas por estado e por instituição de segurança pública, considerando os 
estados BA, SE, AL e PE. 
Produto 6 – Relatório, contendo os dados coletados nas visitas aos entes federados, com o 
mapeamento dos programas por estado e por instituição de segurança pública, considerando os 
estados PB, RN, CE e MA. 
Produto 7 – Relatório, contendo os dados coletados nas visitas aos entes federados, com o 
mapeamento dos programas por estado e por instituição de segurança pública, considerando os 
estados TO, PI, PA e AP. 
Produto 8 - Relatório, contendo os dados coletados nas visitas aos entes federados, com o 
mapeamento dos programas por estado e por instituição de segurança pública, considerando os 
estados AC, AM, RO e RR.  

Qualificações 
profissionais: 

Consultor Coordenador: 
Critérios obrigatórios: 

- Graduação em Saúde Coletiva, Psicologia, Serviço Social, Administração, Ciências Sociais 
ou áreas afins.  

- Mestrado em cursos relacionados Saúde Coletiva, Saúde e Segurança do Trabalho, 
Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações, Ciências da Saúde e correlatas. 

- Experiência de, no mínimo, 5 anos em metodologia de pesquisa, com especial ênfase em 
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análise qualitativa e análise estatística aplicada às ciências sociais (comprovada por meio de 
trabalhos publicados, pesquisas anteriores, serviços prestados). 

 
Critérios classificatórios: 

ITEM PONTUAÇÃO 

Experiência em atividades na área da Segurança Pública 
1 ponto por ano 
comprovado, no 

máximo 10 pontos 
Publicações relacionadas à saúde e segurança do trabalho nas 
Instituições de Segurança Pública, Geoprocessamento de Saúde, 
Mapeamento de Estruturas de Saúde e correlatas. 

2 pontos para cada 
publicação, no 

máximo 20 pontos 
Doutorado em cursos relacionados Saúde Coletiva, Saúde e 
Segurança do Trabalho, Psicologia Social, do Trabalho e das 
Organizações, Ciências da Saúde e correlatas. 

3 pontos, no 
máximo 6 pontos 

Obs.: As experiências profissionais descritas deverão ser comprovadas por meio de 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, emitido pela instituição ou cliente na qual o 
serviço foi prestado. 

 
Consultores de Pesquisa de Campo: 
 
Critérios obrigatórios: 

- Graduação em Saúde Coletiva, Psicologia, Assistência Social, Administração, Ciências 
Sociais ou áreas afins.  

- Experiência de, no mínimo, 1 ano em metodologia de pesquisa, com especial ênfase em 
análise qualitativa e análise estatística aplicada às ciências sociais (comprovada por meio de 
trabalhos publicados, pesquisas anteriores, serviços prestados). 

 
Critérios classificatórios: 

ITEM PONTUAÇÃO 

Experiência em atividades na área da Segurança Pública 
1 ponto por ano 
comprovado, no 

máximo 10 pontos 

Experiência em projetos ou publicações relacionados à saúde e 
segurança do trabalho, Geoprocessamento de Saúde, Mapeamento 
de Estruturas de Saúde, gestão de políticas públicas e áreas 
correlatas (comprovada por meio de trabalhos publicados, 
pesquisas anteriores, serviços prestados). 

1 pontos por 
experiência 

comprovada  ou 
publicação, no 
máximo de 10 

pontos 
Pós-graduação em cursos relacionados à temática de Políticas 
Públicas, Saúde e Segurança do trabalho, Geoprocessamento de 
Saúde.  

2 pontos por curso, 
no máximo 6 pontos 

Obs.: As experiências profissionais descritas deverão ser comprovadas por meio de 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, emitido pela instituição ou cliente na qual o 
serviço foi prestado.  

Insumos: Diárias e passagens 

Localidade 
do Trabalho: 

Brasília 

Data de 
início: 

Abril de 2014 

Data final: Novembro de 2014 



 6 

Produto X Honorário 

Consultor - Cargo de Coordenador: 
 

 

Descrição Valor 

Produto 1 R$ 15.895,50 

Produto 9 R$ 23.843,25 

Produto 10 R$ 15.895,50 

Consultores de Pesquisa de Campo:  

Produto 2 R$ 23.313,40 

Produto 3 R$ 23.313,40 

Produto 4 R$ 23.313,40 

Produto 5  R$ 23.313,40 

Produto 6 R$ 23.313,40 

Produto 7  R$ 23.313,40 

Produto 8  R$ 23.313,40 

Valor total do(s) serviço(s): R$ R$ 218.828,05 

Número de parcelas: 10 parcelas 

Linha orçamentária: 71305 – Consultoria Nacional Curto Prazo Técnico 
 

Os pagamentos serão efetuados após apresentação: 
- dos produtos originais impressos, devidamente assinados e rubricados e ainda em formato digital, observando-se 
os prazos estabelecidos no cronograma. 
- da respectiva Nota Técnica com assinatura do supervisor do contrato, coordenador da área e Diretor Nacional do 
Projeto. 

   
 


