
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
PROCESSO Nº 003/2022 

 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A ELABORAÇÃO DE CONCEITOS FINANCEIROS E CONTÁBEIS 
PARA PROJETOS DE COOPERAÇÃO DO IPPDH-MERCOSUR 

 
1. OBJETO 
O objetivo do presente é abertura de convocatória para contratação  de profissional para 
atuar como Assistente Técnico no Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do 
MERCOSUL (IPPDH), de acordo com este Termo de Referência, as Resoluções do Grupo do 
Mercado Comum (GMC) 60/18 e 27/18. 
 
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
2.1. O IPPDH é um órgão do MERCOSUL criado em 2009 pelo Conselho do Mercado 
Comum por meio da Decisão nº 14/09. Funciona como instância de cooperação técnica, 
pesquisa aplicada e coordenação de políticas públicas de direitos humanos dos países que 
compõem o bloco regional.  
2.2. Suas principais contrapartes nacionais são as Altas Autoridades de Direitos Humanos 
dos Estados Membros e Associados do MERCOSUL, que se reúnem semestralmente na 
Reunião de Altas Autoridades sobre Direitos Humanos (RAADH), onde coordenam 
atividades e iniciativas em nível regional.  
23. A referida Decisão estabelece que o objetivo do IPPDH é "contribuir para o 
fortalecimento do Estado de Direito nos Estados Partes, por meio da formulação e 
monitoramento de políticas públicas de Direitos Humanos, e contribuir para a 
consolidação dos Direitos Humanos como eixo de identidade e desenvolvimento do 
MERCOSUL”.  
2.4. Considerando a importância de contar com uma estrutura de gestão adequada aos 
parâmetros do MERCOSUL para garantir a implementação das ações estratégicas do 
IPPDH e demais mandatos aprovados pela RAADH, é necessário contratar um assistente 
técnico para realizar as atividades previstas no ponto 3. 
 
3. ATIVIDADES 
3.1. O Assistente Técnico requerido é responsável pela elaboração dos conceitos de 
contabilidade financeira dos projetos de cooperação da IPPDH sob a supervisão da 
Diretoria Executiva, em um processo contínuo de intercâmbio e transferência de 
informações e diretrizes de trabalho. 
3.2. Os serviços solicitados por esta convocatória estão descritos no Anexo I. 
 
4. PRAZO E FORMA DE CANDIDATURA 
4.1. As pessoas interessadas devem enviar o formulário de inscrição da convocatória que 
está disponível neste link:  



 

 

https://docs.google.com/forms/d/1_dnsHcCfdEzNgGTzDUds2rhErmQ4AXJ6Oq1ot5
TnGV0/viewform?edit_requested=true 

4.2. As inscrições devem incluir um currículo atualizado da pessoa que está se 
candidatando. Caso seja enviado mais de um formulário, será considerado o mais recente. 
4.3. As candidaturas devem ser enviadas através do formulário de inscrição até às 12h00 
do dia 1° de agosto de 2022. 
4.4. O IPPDH fará uma análise preliminar das candidaturas e convidará um mínimo de três 
candidatos para participar numa entrevista pessoal  
4.5. As pessoas selecionadas que participarem da entrevista serão consideradas para a 
análise final. 
4.6. O resultado da seleção será informado oportunamente. 
 
5. REQUISITOS DE POSTULAÇÃO 
5.1. Para que as candidaturas sejam consideradas, os seguintes requisitos são obrigatórios 
para os candidatos: 
 

▪ Possuir um diploma em um campo relacionado com a posição.  
▪ Ter menos de 65 anos de idade no momento do recrutamento. 
▪ Experiência mínima de três (3) anos em tarefas relacionadas com o cargo. 
▪ Proficiência em ferramentas informáticas relacionadas com a posição. 
▪ Fluência em espanhol e conhecimento de trabalho em português. 
▪ Conhecimentos gerais sobre o funcionamento do MERCOSUL. 

 
5.2. As características desejáveis são: 
 

▪ Estudos de pós-graduação (pós-graduação lato ou strictu sensu) em áreas 
relacionadas com o posto 

▪ Experiência em administração pública. 
▪ Experiência de trabalho com o Fundo de Convergência Estrutural do MERCOSUL 

(FOCEM). 
▪ Conhecimento geral do direito internacional público aplicável às organizações 

internacionais. 
Conhecimento geral das imunidades e privilégios concedidos a organizações 
internacionais. 
 

5.3. A Comissão de Seleção analisará as candidaturas de cada profissional e decidirá por 
aquela que melhor atende às necessidades do IPPDH. 
 
6 PRAZO E FORMA DE CONTRATAÇÃO 
6.1. A pessoa selecionada será contratada temporariamente para a prestação de serviços 
na IPPDH. Caso a IPPDH o considere necessário, a pessoa selecionada poderá ter seu 
contrato renovado pelo mesmo período. 

https://docs.google.com/forms/d/1_dnsHcCfdEzNgGTzDUds2rhErmQ4AXJ6Oq1ot5TnGV0/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1_dnsHcCfdEzNgGTzDUds2rhErmQ4AXJ6Oq1ot5TnGV0/viewform?edit_requested=true


 

 

6.2. O profissional contratado temporariamente não tem o status de funcionário do 
MERCOSUL e seu serviço será regido pelas disposições do respectivo contrato, pela 
Resolução nº 27/18 da GMC, suas emendas e/ou complementos, e pela Decisão nº 15/15 
da CMC, que lhes são expressamente aplicáveis. 
 
7. CONDIÇÕES DE ENTREGA 
7.1. Os serviços serão prestados remotamente ou pessoalmente na Cidade Autônoma de 
Buenos Aires (cidade-sede do IPPDH). 
7.2. O IPPDH rejeitará os produtos executados em desacordo com as disposições deste 
Termo de Referência, em particular as atividades previstas no Anexo I.  
A Diretoria Executiva indicará as tarefas a serem realizadas em cada mês, que serão 
documentadas em um relatório mensal de atividades. 
7.3. Se, mesmo após a recepção final dos serviços, se verificar que os mesmos foram 
executados em desacordo com o que foi especificado pela Diretoria Executiva, estão 
incompletos ou prestados incorretamente, os responsáveis da IPPDH deverão notificar o 
profissional para proceder com sua execução de acordo com as especificações, de forma 
completa e correta, no devido tempo e forma. 
 
8. HONORÁRIOS E PAGAMENTO 
8.1. O valor dos serviços, em qualquer conceito, será de USD 4.500 (quatro mil e 
quinhentos dólares americanos), a serem pagos em 3 parcelas consecutivas de USD 1. 500 
(mil e quinhentos dólares americanos) a serem pagos nos primeiros 10 (dez) dias úteis de 
cada mês, após a entrega e aprovação do relatório mensal de atividades, e exclusivamente 
por transferência bancária para o nome do proponente contratado, mediante 
apresentação das faturas emitidas em dólares americanos correspondentes aos serviços 
efetivamente prestados e aceitos, de acordo com as regras do órgão fiscal correspondente 
(tipo de fatura, etc.). 
8.2. No ato do pagamento, o Departamento de Administração verificará o comprovante 
de inscrição e situação cadastral no registro fiscal correspondente ao país de domicílio 
fiscal do contratado.  
8.3. Para os empreiteiros com domicílio fiscal na Argentina, é declarado que a IPPDH 
aceita faturas do tipo B ou C, com status de isenção de IVA. As faturas do tipo A não são 
aceitas, e é declarado que a IPPDH não atua como um agente de retenção. 
 
Buenos Aires, 15 de julho de 2022. 
 
 
 
 

Remo Carlotto 
Diretor Executivo 

  



 

 

ANEXO I 
 

Os serviços solicitados pela IPPDH, que são o objeto desta aquisição, consistem em: 
 

a. Elaboração de propostas contendo os conceitos de contabilidade financeira dos 
projetos de cooperação da IPPDH, dentro dos prazos exigidos por cada projeto.  

b. Realizar reuniões de trabalho e outras formas de intercâmbio sobre aspectos das 
tarefas conferidas, entre a pessoa contratada e a IPPDH, a fim de fazer ajustes, 
esclarecimentos e outros assessoramentos técnicos sobre as propostas elaboradas. 

c. Finalização da versão final da proposta no âmbito da apresentação dos projetos da 
IPPDH. 
 


