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Nº da Ação no 
Planejamento da 

Secretaria 

27  

Atividade do 
PRODOC 

Código 5.4.5 

  

Descrição: Identificar, sistematizar e 

organizar experiências de 

atendimento/acompanhamento a pessoas em 

situação de rua nos serviços ofertados nos 

Centros Pop com enfoque nos aspectos 

metodológicos 

  

  

      1 - Objetivo da contratação  

Produzir subsídios que venham a auxiliar na qualificação da oferta do Serviço 

Especializado para Pessoas em Situação de Rua nos Centros de Referência 

Especializados para População em Situação de Rua – Centro POP, à luz das orientações 

e parâmetros já estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, 

com enfoque nos aspectos metodológicos e inclusão produtiva. A produção desta 

consultoria deverá contribuir para o trabalho de equipes técnicas e gestores, na adoção 

de metodologias eficazes e direcionadas especialmente a esse público, representando, 



assim, importante iniciativa no sentido de assegurar efetivamente direitos à população 

em situação de rua. 

2 – Contexto 

A Política Nacional de Assistência Social, elaborada e aprovada em 2004, traz grandes 
avanços para a consolidação da Assistência Social como política pública no Brasil, sua 
efetivação como direito de cidadania e responsabilidade do Estado. Uma das 
importantes inovações apresentadas na Política, trata-se das proteções a serem 
afiançadas a todos que dela necessitar: a Proteção Social Básica e a Proteção Social 
Especial, que se constituem como as bases para a organização do Sistema Único de 
Assistência Social - SUAS, que tem como um dos eixos estruturantes a matricialidade 
sociofamiliar. 

A Proteção Social Especial pressupõe a oferta de serviços especializados 
caracterizados como de média ou alta complexidade, destinados a famílias e 
indivíduos com direitos violados e/ou com vínculos familiares e comunitários 
rompidos ou fragilizados. Nesse contexto, inserem-se como público deste nível de 
proteção do Sistema Único de Assistência Social – SUAS as pessoas em situação de 
rua, caracterizadas como o grupo populacional heterogêneo que possui em comum a 
pobreza extrema, os vínculos familiares fragilizados ou rompidos e a inexistência de 
moradia convencional regular. Essa população se caracteriza, ainda, pela utilização de 
logradouros públicos e de áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, 
de forma temporária ou permanente, bem como das unidades de serviços de 
acolhimento para pernoite temporário ou moradia provisória. 

Com o objetivo de efetivar os direitos da população em situação de rua, sabe-se da 
necessária ação conjunta entre governo federal, governos municipais, estaduais e do 
Distrito Federal para que se reverta a atual condição que vive essa população. Neste 
sentido, o Governo Federal vem construindo políticas públicas com o propósito de 
assegurar direitos de cidadania a essas pessoas. 

Em 2008, foram lançados os resultados da Pesquisa Nacional Sobre População em 
Situação de Rua, base importante para subsidiar a elaboração da Política Nacional 
para População em Situação de Rua publicada em dezembro de 2009, por meio de 
decreto presidencial (Decreto Nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009). Essa foi uma 
ação importante na agenda social do Governo Federal, sendo traduzida em uma 
sucessão de ações voltadas a esse público.  

Com a aprovação da Resolução nº 109 do Conselho Nacional de Assistência Social - 
CNAS, em  11 de novembro de 2009, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social 
– SUAS, foram tipificados serviços socioassistenciais direcionados as diversos 
públicos, dentre os quais o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua, 
ofertado exclusivamente no Centro de Referência Especializado para População em 
Situação de Rua. De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, 
este se configura como um serviço direcionado aqueles (as) que utilizam as ruas como 
espaço de moradia e/ou sobrevivência, com a finalidade de assegurar atendimento e 
atividades direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades e a construção de 
projetos de vida. 



A fim de garantir a oferta deste serviço, o Ministério do Desenvolvimento Social – 
MDS promoveu, desde 2010, três expansões para a implantação de Centros de 
Referência Especializados para População em Situação de Rua nas metrópoles, nos 
municípios de grande porte e de médio porte em regiões metropolitanas e no Distrito 
Federal. Com isso, a partir de 2010, o Governo Federal, teve a iniciativa de cofinanciar 
sistemática e continuadamente, a oferta do Serviço Especializado para Pessoas em 
Situação de Rua, por meio de transferência regular do Fundo Nacional de Assistência 
Social – FNAS aos Fundos Municipais. 

 Atualmente, o MDS cofinancia 230 Centros de Referência Especializados para 
População em Situação de Rua para a oferta do serviço em 207 municípios, 
assegurando, assim, a esses usuários, espaços para a realização de atendimentos, 
individuais e/ou grupais, guarda de pertences, higiene pessoal, assim como espaços 
que proporcionem a socialização e o convívio. 

A partir desta conjuntura, reforça-se a importância e urgência em promover meios 
para a qualificação da oferta do serviço e funcionamento dos Centros POP, a partir do 
estudo e análise de metodologias já existentes e utilizadas atualmente no 
atendimento a esse público, a fim de garantir que este tenha efetivo acesso ao serviço 
e atendimento de qualidade. 

Portanto, a contratação da consultoria faz-se necessária para produção de subsídios 
que venham auxiliar na qualificação da oferta do Serviço Especializado para Pessoas 
em Situação de Rua nos Centros de Referência Especializados para População em 
Situação de Rua – Centro POP, à luz das orientações e parâmetros já estabelecidos na 
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, com enfoque nos aspectos 
metodológicos e inclusão produtiva. A produção desta consultoria deverá contribuir 
para o trabalho de equipes técnicas e gestores na adoção de metodologias eficazes, 
direcionadas especialmente a esse público, representando, assim, importante 
iniciativa no sentido de assegurar efetivamente direitos à população em situação de 
rua. 

 3 – Escopo do trabalho e limites da consultoria 

1. Elaboração de proposta de cronograma para a execução das atividades, considerando 

cada produto; 

2. Descrição da metodologia científica que embasará o desenvolvimento da consultoria, 

considerando cada produto a ser elaborado; 

3. Realização de levantamentos, estudos e análises de regulações, orientações técnicas e 

publicações recentes do MDS sobre as diretrizes e princípios que fundamentam e 

organizam as unidades e serviços da proteção social especial, em especial sobre a 

implantação e funcionamento de Centro de Referência Especializado para População em 

Situação de Rua e a oferta do Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua; 

4. Elaboração de plano de trabalho com o cronograma das visitas (pactuadas junto ao 

MDS) que serão realizadas aos municípios e unidades executoras e a descrição sucinta 

das ações que serão desenvolvidas; 



5. Construção do roteiro de entrevistas que subsidiará as visitas em campo aos 

municípios e unidades executoras do Serviço; 

6.   Identificação, por meio das atualizações do Censo Suas/CREAS e Censo 

Suas/Centro POP, dos municípios de grande e médio porte e metrópoles que possuam 

unidades de Centro POP implantadas e sua interlocução com a rede de proteção social 

local, de forma a viabilizar a construção de fluxos e metodologia de atendimento; 

7. Realização de estudos dos materiais e elaborações recentes do governo federal para 

compreender as diretrizes e ações voltadas às populações em situação de rua; 

8. Realização de estudos para construção de parâmetros que possam auxiliar na 

identificação, sistematização e organização de experiências que possam ser 

disseminadas; 

9 Realização de viagens e visitas técnicas, grupos focais, reunindo usuários, técnicos, 

gestores e representante (s) do Movimento Nacional de População de Rua e de 

entidades socioassistenciais que atuem diretamente com a temática, sempre que 

necessário, sob orientação do MDSA, para conhecer e debater experiências municipais, 

e/ou do Distrito Federal; 

10. Participação em reuniões, encontros, eventos ou similares relacionados ao trabalho 

da consultoria; 

11. Participação em reuniões e encontros com equipe do MDS, para formulação de 

subsídios a fim de auxiliar na elaboração dos produtos; 

12. Elaboração de orientações e diretrizes metodológicas para o aprimoramento da 

oferta, pelos municípios e Distrito Federal, do Serviço Especializado para Pessoas em 

Situação de Rua e do funcionamento dos Centros de Referência, assim como do 

acompanhamento e assessoramento pelos gestores estaduais; 

13. Participação em reuniões, oficinas e /ou outros eventos com equipe do 

Departamento de Proteção Social Especial da Secretaria Nacional de Assistência Social- 

SNAS para alinhamento, validação e/ou atualização de informações que dizem respeito 

ao trabalho da consultoria. 

 4 – Resultados e Produtos esperados 

Os produtos a serem apresentados pelo consultor como resultado das atividades 

desenvolvidas são abaixo descritos: 

PRODUTOS DESCRIÇÃO % sobre o total Data para entrega 

1 

Produto 1: Documento técnico, 

fundamentado em estudos de 

sistemas gerenciais e bancos de 

dados do MDS (RMA, Censo 

SUAS, etc.), com diagnóstico por 

região, sobre o atendimento 

  

  

  

32 dias após a 

assinatura do 

contrato 



ofertado à população em situação 

de rua no Centro de Referência 

Especializado a População em 

Situação de Rua – Centro POP, a 

fim de apresentar panorama geral 

do atendimento desde a recepção 

do usuário, promoção e estímulo 

do protagonismo, 

encaminhamentos, 

acompanhamento técnico, até a 

oferta de atividades e oficinas 

socioeducativas, para 

compreensão da especificidade 

dessa oferta. O diagnóstico deverá 

conter, ainda, informações sobre a 

rede do sistema de justiça, 

movimentos sociais e entidades 

não-governamentais que atuam 

com este público, presentes nas 

regiões. 

  

         

           15,36% 

2 

Produto 2:Documento técnico 

contendo relatório analítico sobre 

as metodologias utilizadas na 

oferta do Serviço Especializado 

para Pessoas em Situação de Rua, 

tais como oficinas 

socioeducativas, trabalho social, 

grupos temáticos e o uso de 

espaços de socialização 

(telecentros, quadras esportivas, 

hortas comunitárias, etc.) e 

espaços de cuidado (lavanderias, 

guarda de pertences, banheiros 

com chuveiros, etc.) nos 

municípios com Centros de 

Referência Especializado para 

População em Situação de Rua 

implantados. O relatório 

deveráapontar aspectos como: 

condições de funcionamento das 

unidades de oferta, demanda de 

atendimento, articulação em rede 

(rede socioassistencial, inclusão 

produtiva e demais políticas 

públicas), dentre outros.  

  

  

  

  

      

          32,28% 
106 dias após a 

assinatura do 

contrato 



3 

Produto 3:Documento técnico que 

contemple análise, baseada em 

levantamento técnico (produto 1) e 

pesquisa de campo (produto 

2),  sobre a interface entre o 

Serviço Especializado para 

Pessoas em Situação de Rua e as 

demais políticas públicas sociais 

(saúde, trabalho, habitação, 

educação, etc.), com ênfase nas 

ações e programas que favorecem 

a inclusão produtiva dos usuários. 

        

  

           17,19% 145 dias após a 

assinatura do 

contrato 

4 

Produto 4:Documento técnico 

analítico e conclusivo com 

propostas de metodologias para a 

oferta do Serviço Especializado 

para Pessoas em Situação de Rua 

no Centro de Referência 

Especializado para População em 

Situação de Rua, contendo 

indicativo de fluxos e protocolos 

referentes ao trabalho em rede, 

inclusive, acesso a ações e 

programas de inclusão produtiva 

        

  

         35,17% 
207 dias após a 

assinatura do 

contrato 

O consultor deverá garantir que os serviços executados sejam realizados com qualidade, 

atendendo a todas as especificações e no prazo estabelecido neste termo de referência. 

O consultor deverá seguir as orientações do supervisor da consultoria e submeter os 

produtos para sua apreciação e aprovação em tempo hábil para que seja possível a 

realização de ajustes que venham ser necessários dentro do prazo da entrega do produto. 

O produto entregue pelo consultor, aprovado pela área, deve ser entregue em 2 vias 

impressas e rubricadas e 1 via digitalizada (CD-ROM). 

Não serão aceitos produtos que apresentem mera reprodução de conteúdos da internet 

ou livros de outros autores sem os créditos devidos ou ainda sem que tais conteúdos 

sejam minimamente tratados/analisados pelo consultor. 

Não serão aceitos produtos que apresentem textos já escritos pelo consultor em outros 

produtos ou publicações sem referência a eles. O produto elaborado requer ineditismo. 

 5 – Requisitos e Critérios de Avaliação 

 Requisitos obrigatórios: 

Formação Acadêmica 



O consultor ou consultora a ser contratado (a) deverá atender aos seguintes requisitos de 

graduação: 

•    Graduação em Ciências Sociais aplicadas e/ou Ciências Humanas. 

 O consultor ou consultora deverá atender, ainda, ao requisito de título de pós-

graduação lato sensu  na área abaixo: 

Pós-Graduação em Ciências Sociais Aplicadas e/ou Ciências Humanas e/ou Políticas 

sociais. 

Qualificação e/ou experiência Profissional 

•    Experiência profissional mínima de 5 (cinco) anos na Política de Assistência Social. 

Outros critérios de avaliação: 

Formação Acadêmica 

 Formação acadêmica em Serviço Social ou Psicologia ou Sociologia ou 
Antropologia; 

 Especialização na área de Ciências Sociais aplicadas ou Ciências 
Humanas; 

 Mestrado na área de Ciências Sociais aplicadas ou Ciências Humanas; 
 Doutorado na área de Ciências Sociais aplicadas ou Ciências Humanas. 

Qualificação e/ou experiência Profissional 

 Experiência com coordenação de políticas públicas e equipamentos 
voltados ao atendimento da população em situação de rua. 

 Experiência de trabalho com metodologias participativas e/ou oficinas 
socioeducativas para grupos com direitos violados (consultoria, gestão 
ou assessoria nas esferas Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito 
Federal pesquisa ou docência de ensino superior); 

 Experiência na elaboração de materiais de orientação técnica voltados 
a grupos com direitos violados. 

 Publicações, autoria ou coautoria de documentos sobre a temática da 
população em situação de rua.  

  

 6- Restrições para contratação de servidores públicos, professores federais e 

bolsistas 

Segundo Decreto 5.151/2004, não pode ser contratado servidor ativo, ainda que 

licenciado, da administração pública federal, do Distrito Federal, dos estados e 

municípios, direta ou indireta, bem como de empregado de suas subsidiárias e 

controladas. O candidato também não deve pertencer ao quadro funcional das 



instituições de ensino superior qualificadas para atuar enquanto agências 

implementadoras. Durante a vigência da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 

2018 é permitida a contratação de servidores públicos que se encontrem em licença 

sem remuneração para tratar de interesse particular. 

Ainda, durante a vigência da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2018 é permitida a 

contratação de professor de Universidades, inclusive os de dedicação exclusiva, para 

realização de pesquisas e estudos de excelência, desde que: haja declaração do chefe 

imediato e do dirigente máximo do órgão de origem de inexistência de 

incompatibilidade de horários e de comprometimento das atividades atribuídas. Os 

projetos de pesquisas e estudos devem ser aprovados pelo dirigente máximo do órgão 

ou da entidade ao qual esteja vinculado o professor. 

No caso de projetos financiados com recursos externos, para a contratação de servidores 

em licença sem remuneração e professores, é necessária a não objeção prévia do Banco 

financiador para efetuar a contratação. 

Em conformidade com o artigo 1º da Portaria conjunta CAPES/CNPq nº 1, de 15 de 

julho de 2010, o bolsista de instituição federal (CNPQ e CAPES) pode exercer função 

de consultoria em projetos de cooperação técnica internacional, desde que relacionada à 

sua área de atuação e de interesse para sua formação acadêmica, científica e 

tecnológica, sendo necessária a autorização do orientador, devidamente informada à 

coordenação do curso ou programa de pós-graduação em que estiver matriculado e 

registrado no Cadastro Discente da CAPES. 

  

 7 - Número de vagas 

1 (uma) vaga 

 8 - Forma de pagamento 

Os serviços serão remunerados em moeda nacional corrente, de acordo com a entrega 

dos produtos, uma vez aprovados pelo Supervisor do Contrato. 

 9 – Insumos disponíveis 

Os custos de deslocamento, alimentação e hospedagem em viagens consideradas 

essenciais para a execução das atividades previstas neste Termo de Referência não estão 

incluídos na remuneração contratada, não se constituindo responsabilidade do consultor. 

 10 - Localidade do trabalho 

  Local de Moradia do consultor. 

 11 - Data de início 

Imediata, após a assinatura do contrato. 

 12 – Prazo de execução 



 7 meses. 

 13 - Nome e cargo do Supervisor 

 Mariana de Sousa Machado Neris – Diretora do Departamento de Proteção Social 

Especial. 

 14 – Orientações para o preenchimento do currículo 

 Eventualmente poderão ser solicitados, por e-mail, esclarecimentos adicionais quanto à 

experiência profissional e acadêmica dos candidatos. 

Será solicitado ao consultor selecionado comprovar, antes de sua contratação, 

experiência profissional e acadêmica dos requisitos nos quais foi pontuado. 

No caso de experiência laboral, serão aceitos atestados tais como: declaração do 

empregador com a descrição da atividade e sua duração e/ ou a cópia de publicação de 

portarias de nomeação em diários oficiais (municipais, estaduais ou da União). No caso 

de publicações, a comprovação será feita pela cópia da capa e sumário do volume em 

questão, acompanhado da cópia da ficha catalográfica em que conste o ISBN ou o ISSN 

pertinente. No caso de processos de formação, a comprovação será feita pela cópia do 

diploma ou certificado em questão. Para a comprovação de títulos de pós-graduação, na 

impossibilidade de apresentação da cópia dos diplomas correspondentes, será aceita, 

alternativamente, cópia da ata de defesa do trabalho final (monografia, dissertação ou 

tese, conforme o nível) acompanhada do respectivo histórico escolar. 

  

ANEXO 1 - AVALIAÇÃO DOS CURRÍCULOS RECEBIDOS 

Os currículos recebidos dentro do prazo previsto e no formato exigido no Edital serão 

avaliados em duas etapas a seguir descritas, de acordo com os critérios estabelecidos no 

item 5 do Termo de Referência. 

Etapa 1:   

Nesta fase, os currículos dos candidatos serão analisados para verificação do 

cumprimento dos requisitos obrigatórios (e, portanto, eliminatórios), de acordo com as 

qualificações profissionais obrigatórias de formação acadêmica e experiência 

profissional informadas no item 5 deste Termo de Referência. 

Etapa 2: 

Nesta fase, serão pontuados, exclusivamente, os currículos válidos, ou seja, aqueles que 

obtiverem resposta “SIM” em todos os requisitos obrigatórios. A pontuação será o 

resultado da análise dos critérios de formação acadêmica e experiência profissional 

informadas no item 5 deste Termo de Referência. 

 Resultado Final 



O candidato que obtiver a maior nota, na soma dos pontos obtidos na análise 

curricular, será selecionado para a vaga ora ofertada, devendo comprovar todos os 

requisitos obrigatórios exigidos e as experiências profissionais e acadêmicas nas 

quais foi pontuado.  

Reunião de Negociação da Contratação 

O candidato que obtiver a maior nota, na soma dos pontos obtidos na análise curricular, 

será convocado para uma Reunião de Negociação para Contratação, na qual serão 

discutidos o Termo de Referência, plano de trabalho, a metodologia, insumos (viagens, 

material, etc.), método de coleta de dados e condições do contrato, etc. 

Na reunião, o valor da consultoria é informado ao candidato para que seja aceito ou 

recusado. Caso o candidato não aceite o valor proposto, ele deverá assinar o termo de 

recusa e a ata da negociação, que será considerada fracassada. A reunião será realizada 

em áudio ou videoconferência caso o consultor não resida em Brasília.  

Previamente à convocação da Reunião, será solicitado ao candidato selecionado a 

apresentação de cópias autenticadas dos documentos comprobatórios, a serem listados 

pela Comissão Técnica de Seleção, no prazo de até 5 dias úteis. Caso não apresente os 

documentos no prazo solicitado, o candidato será desclassificado e o próximo 

candidato classificado na seleção será convocado para apresentação dos documentos. 

 

 

PROJETO DE ORGANISMO INTERNACIONAL - PNUD/BRA/12/006 

CONTRATA NA MODALIDADE PRODUTO – REPUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2017 - 

PUBLICADO NA EDIÇÃO DO DIA 24/01/2017 – SEÇÃO 3 – PÁG 98* 

OBJETIVO/VAGA: Produzir subsídios que venham a auxiliar na qualificação da oferta do Serviço 

Especializado para Pessoas em Situação de Rua nos Centros de Referência Especializados para População 

em Situação de Rua – Centro POP, à luz das orientações e parâmetros já estabelecidos na Tipificação 

Nacional de Serviços Socioassistenciais, com enfoque nos aspectos metodológicos e inclusão produtiva. A 

produção desta consultoria deverá contribuir para o trabalho de equipes técnicas e gestores, na adoção de 

metodologias eficazes e direcionadas especialmente a esse público, representando, assim, importante 

iniciativa no sentido de assegurar efetivamente direitos à população em situação de rua. - 01 (uma) VAGA. 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: Graduação em Ciências Sociais aplicadas e/ou Ciências Humanas, 

Pós-Graduação em Ciências Sociais Aplicadas e/ou Ciências Humanas e/ou Políticas Sociais e Experiência 

profissional mínima de 5 (cinco) anos na Política de Assistência Social. 

O termo de referência está disponível no sítio: http://mds.gov.br/acesso-a-

informacao/institucional/internacional/editais-pessoa-fisica. Os interessados deverão enviar o currículo a 

partir do dia 21/05/2018 até o dia 27/05/2018 para o endereço: sedpi.pnud12006@mds.gov.br 

(exclusivamente). O currículo deverá ser enviado em formato PDF, no modelo disponível no sítio 

(http://mds.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/internacional/editais-pessoa-fisica), bem como o 

número do edital deverá ser informado no campo assunto – e-mails que não atenderem a tais requisitos 

serão desconsiderados. Em cumprimento ao disposto no Decreto n.º 5.151 de 22 de julho de 2004, as 

contratações serão efetuadas mediante processo seletivo simplificado (análise de currículo), sendo exigida 

dos profissionais a comprovação da habilitação profissional e da capacidade técnica ou científica 

compatível com os trabalhos a serem executados. “É vedada a contratação, a qualquer título, de servidores 

ativos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, direta ou indireta, 

bem como de empregados de suas subsidiárias e controladas, no âmbito dos acordos de cooperação técnica 

internacional”. MAURÍCIO VIANNA - Diretor de Cooperação Técnica.  

*Republicação para prorrogação de prazo para recebimento de currículos. 
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