
 
 
 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE 

DIAGNÓSTICO SOBRE PROTEÇÃO DOS DEFENSORES E DEFENSORAS DE DIREITOS HUMANOS 

QUILOMBOLAS NA AMAZÔNIA LEGAL, CERRADO E CAATINGA 

 

 

1. CONTEXTO  

 

Indivíduos, comunidades ou coletivos que defendem direitos humanos no Brasil e           

atuam a fim de cessar as violações de direitos não estão protegidos adequadamente pelo              

Estado brasileiro. Esta é uma das denúncias presentes no Dossiê do Comitê Brasileiro de              

Defensoras e Defensores de Direitos Humanos (CBDDH) lançado no último semestre de 2020. 

O Programa Nacional de Proteção às Defensoras e Defensores de Direitos Humanos no             

Brasil (PNPDDH) instituído em 2004 e efetivado após assassinato da missionária Dorothy Stang,             

em 2005, sofre descontinuidades de execução e sua aplicação é pouco significativa, aponta o              

Dossiê. Atualmente encontra-se vigente apenas em Minas Gerais, Pernambuco, Ceará,          

Maranhão, Pará, Rio de Janeiro e Equipe Federal, que atende os outros 20 estados e o Distrito                 

Federal. 

As várias situações de violência contra os territórios quilombolas demonstra o estado            

de vulnerabilidade em que os quilombos se encontram atualmente, dando indicações do tipo e              

dos níveis dos ataques à vida dos defensores e defensoras quilombolas. Vale salientar que a               

violência contra mulheres defensoras apresenta especificidades. Além dos riscos decorrentes          

da denúncia sobre a atuação de agentes violadores – empresas, grileiros, latifundiários, o             

próprio Estado e milícias – as violências mais frequentes contra defensoras são de ordem              

sexual, de invisibilização e deslegitimação da ação no espaço público e contra sua família. 

Se não bastassem estas violências que têm ceifado vidas de lideranças quilombolas,            

temos a permanente incitação à violência pelo presidente do País e sua base contra específicos               

segmentos da população entre eles, os quilombolas gerando um ambiente de legitimação de             

atos de violência pela população contra esses grupos, e de insegurança dos defensores na              

inserção em um Programa de proteção executado por um governo que se posiciona contrário              

à afirmação de direitos destas populações. 

Portanto, torna-se necessário pensar estratégias que garantam a proteção dos          

defensores e defensoras de direitos humanos quilombolas em seus territórios, o que leva a              

CONAQ juntamente com a Associação Nacional de Quilombos para Cooperação NEGRA           



 
 
 
 
ANASTÁCIA a fazer um levantamento sobre o mecanismo de proteção de Defensores e             

Defensoras de Direitos Humanos e pensar a construção de um protocolo de segurança. 

O serviço descrito no presente Termo de Referência (TdR), atenderá a demanda de             

levantamento de informações para subsidiar a elaboração de protocolo de segurança para            

Defensores e Defensoras de Direitos Humanos Quilombolas envolvendo 16 estados dos biomas            

Amazônia Legal, Cerrado e Caatinga: Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Tocantins, Goiás,           

Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Alagoas, Ceará, Pernambuco, Piauí,             

Rio Grande do Norte e Sergipe. 

 

2. OBJETIVO  

Contratar consultoria para elaborar um Protocolo de Segurança para Defensores e           

Defensoras de Direitos Humanos Quilombolas envolvendo 16 Estados da Amazônia Legal,           

Cerrado e Caatinga: Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Tocantins, Goiás, Maranhão, Minas           

Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Alagoas, Ceará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do              

Norte e Sergipe.  

 

3. ESCOPO E PERFIL PROFISSIONAL  

Contratação de 01 profissional com experiência em elaboração de diagnóstico e           

trabalhos com comunidades quilombolas, preferencialmente pessoas negras e/ou        

quilombolas.  

FORMAÇÃO:  

Nível Superior na área de Ciências Sociais, Ciências Humanas, preferencialmente com           

Especialização ou Mestrado nas áreas indicadas ou áreas afins (não obrigatório). 

EXPERIÊNCIA: 

 Obrigatória:  

● Mínimo de 05 (cinco) anos no desenvolvimento de estudos, projetos, pesquisas que             

envolvam comunidades quilombolas; 

 Poderá ser solicitado atestado de capacidade técnica;  

● Articulação com diferentes setores e diferentes públicos;  

● Sistematização de dados e informações de diferentes fontes (públicas, privadas,           

terceiro setor, etc.);  

 

Desejável:  

● Comunicação escrita e oral.  



 
 
 
 

 

 

4. ATIVIDADES  

● Participar de reuniões remotas e atividades de campo presenciais previamente           

agendadas quando necessária, observando as medidas de segurança sanitária;  

● Realizar o levantamento e sistematização de informações (pré-existentes e novas           

informações a serem coletadas) sobre proteção de Defensores e Defensoras de Direitos para             

subsidiar a elaboração de um protocolo de segurança de Defensores e Defensoras de Direitos              

Humanos Quilombolas; 

● Assessorar a oficina sobre protocolo de segurança para defensores e defensoras de            

direitos humanos quilombolas para elaboração de uma minuta de Protocolo de           

Segurança de defensores e defensoras de direitos humanos quilombolas. 

 

5. PRODUTOS  

1- Diagnóstico em forma de relatório sobre a proteção de Defensores e Defensoras             

de Direitos Humanos para subsidiar a elaboração de um protocolo de segurança de             

Defensores e Defensoras de Direitos Humanos Quilombolas.  

2- Minuta de Protocolo de segurança de Defensores e Defensoras de Direitos           

Humanos Quilombolas. 

 

6. DO PROCESSO SELETIVO  

Os/as candidatos devem encaminhar currículo e carta de apresentação para o           

endereço de e-mail consultoria.na2021@gmail.com no período de 24/02/2021 a 13/03/2021. 

O envio incompleto dos documentos solicitados implicará na desclassificação da          

candidatura. O processo seletivo constará das seguintes etapas: a) análise de currículo e carta              

de apresentação; b) Entrevista (online).  

 

7. PERÍODO DE CONTRATAÇÃO  

O contrato será efetivado por um período de 05 meses.  

 

8. HONORÁRIOS  

O valor a ser pago pela contratação é de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a serem pagos                 

em três parcelas 20% no ato da assinatura do contrato, 20% mediante apresentação de              

relatório parcial e 60% mediante entrega do produto. 
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9. DESPESAS COMPLEMENTARES  

As despesas com internet e telefone, se necessárias, serão custeadas pela Negra            

Anastácia desde que aprovadas previamente, seguindo os procedimentos        

administrativos/financeiros e a devida comprovação mediante nota fiscal ou         

comprovantes de pagamento. 

 

10. OUTRAS CONSIDERAÇÕES  

1- É de responsabilidade da contratada a contratação de seguro de vida e saúde; 

2- Os casos omissos deste TdR serão discutidos e dirimidos pela Diretoria Executiva da             

NEGRA ANASTÁCIA. 

 

 

 

 


