
 

 

 

 

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
 

 
País Beneficiário: BRASIL 
 
Número de Referência: MI No. 33325/2019 
 
 
Descrição:   Solicitação de manifestação de interesse de pessoas físicas (fotógrafos profissionais) 
de 14 estados, com o total de 116 cidades contempladas pelo projeto “Territorialização e 
Aceleração dos ODS” (BRA/18/013 – PNUD/Petrobras). 
 
Data limite para recebimento da Manifestação de Interesse: 04/06/2019 
 
Data da Publicação: 21/05/2019 
_________________________________________________________ 
 
 O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento vem por meio deste convidar 
Pessoas Físicas (consultores individuais) qualificados de acordo com as especificações presentes 
nesse documento a manifestar seu interesse em participar de futuras oportunidades de trabalho, 
conforme segue: 
  
Contextualização 
 
 O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) é uma das 25 agências 
especializadas, fundos, programas e entidades do Sistema das Nações Unidas (criado em 1946) 
que desenvolvem atividades no Brasil. O PNUD reúne a experiência técnica e os subsídios 
necessários para coordenar as atividades de desenvolvimento entre os organismos que formam o 
Sistema das Nações Unidas. Para a ONU, melhorar os níveis de desenvolvimento humano, 
principal mandato do PNUD, é elemento-chave na criação de condições para a paz e segurança 
internacional.  
 

Em setembro de 2018, o PNUD Brasil firmou uma parceria com a Petrobrás para a 
execução do Projeto “Territorialização e Aceleração dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS)”. O projeto tem como objetivo principal promover a formação cidadã e a 
ampliação das capacidades locais para o desenvolvimento territorial sustentável, por meio das 
estratégias de territorialização da Agenda 2030 e aceleração para alcance dos ODS. 
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O projeto está sendo implantado, até dezembro de 2020, em 116 municípios de 14 
estados brasileiros. Tratam-se de territórios com atuação direta da Petrobrás e que sofrem 
impactos negativos e positivos advindos da instalação de grandes empresas.  
 

As realidades geográficas, políticas e organizacionais dos territórios onde o projeto atua 
são das mais diversas, mas em todas existem desafios para que o desenvolvimento humano e 
sustentável seja integralmente alcançado no nível local. O Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal dessas 116 cidades, desagregado por renda, educação e longevidade indica algumas 
características demográficas e socioeconômicas da população da área do projeto, bem como o 
grande desafio de superação das desigualdades sociais e econômicas que ainda se refletem nos 
indicadores de progresso do Brasil. Dessa forma, nosso objetivo é retratar essas distintas 
realidades de forma a compor um banco de imagens dos contextos sociais vivenciados nesses 
diversos territórios do país onde existe atuação de grandes empresas como a Petrobrás. 
 
Objetivos  
 
 Objetivo Geral: Obter manifestação de interesse de pessoas físicas (fotógrafos 
profissionais) com qualificação técnica e capacidade para produzir fotos com qualidade 
profissional das 116 cidades contempladas pelo projeto “Territorialização e Aceleração dos ODS” 
(BRA/18/013 – PNUD/Petrobras), que estão localizadas em 14 estados do Brasil.  
 Objetivo Específico: O principal objetivo é encontrar profissionais qualificados que 
residam nas UFs listadas no anexo para possivelmente participarem de futuras oportunidades de  
trabalho no seu próprio território, pois parte-se do princípio de que já possuem maiores 
conhecimentos sobre as características locais.  
 
Componentes Esperados  

 
Para essa MI é esperado que o/a profissional tenha capacidade técnica para produzir  fotos 
profissionais, em futuras oportunidades de trabalho, de áreas urbanas e rurais, retratando 
diversidade de classe, gênero, etnia/raça e geração, seguindo os padrões de fotos utilizadas pelas 
Nações Unidas no Brasil. 
 
Condições Especiais e Informações Adicionais  
 
Para ser considerada em futuros processos, a pessoa física interessada deve submeter sua 
Manifestação de Interesse incluindo as seguintes informações: 
 

• Currículo demonstrando experiência de ao menos 4 anos em trabalhos de fotografia 
jornalística e/ou fotografia documental, informações sobre experiências anteriores que 
podem se relacionar de maneira relevante com o objeto acima mencionado; 
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• Links de trabalhos realizados (páginas pessoais, blogs, livros digitais, etc.) que tenham 
relação com a produção de imagens de diferentes tipos de realidades sociais e/ou portfólio 
(até 15 Mega) com as melhores fotos já produzidas com o perfil desse trabalho.  

• Informações para Contato (Nome completo, CPF, endereço completo, telefone(s), endereço 
de e-mail e site).  

 
A documentação pode ser entregue no endereço abaixo (Casa das Nações Unidas) até o dia 04 de 
junho de 2019. Alternativamente, a Manifestação de Interesse pode ser enviada para o e-mail 
ic.procurement.br@undp.org  Favor indicar o número de referência Manifestação de Interesse 
33325/2019 na submissão. Encorajamos o envio eletrônico da documentação, visando a 
sustentabilidade. 
 
Esta solicitação de Manifestação de Interesse não constitui uma Solicitação de Proposta. Nenhum 
outro detalhe ou informação sobre a solicitação poderá ser disponibilizada antes da emissão do 
Edital. 
 
A submissão de uma Manifestação de Interesse não garante automaticamente a inclusão da Pessoa 
Física em futuros processos. 
 
Em caso de dúvidas, durante o período previsto para envio da Manifestação de Interesse é possível 
enviar questionamentos para o e-mail ic.procurement.br@undp.org, cuja demanda será analisada.  
 
Informações de Contato:  
Casa das Nações Unidas 
Equipe de Compras 
Ref: MI 33325/2019 
Setor de Embaixadas Norte, Quadra 802, Conjunto C, Lote 17  
Complexo Sergio Vieira de Mello, Módulo I, Prédio Zilda Arns, Salas 117 a 123  
CEP 70800-400 – Brasília, DF - Brasil 
E-mail: ic.procurement.br@undp.org  
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Anexo I – UFs 
 

 

PROJETO TERRITORIALIZAÇÃO E ACELERAÇÃO DOS ODS 

(PNUD/ PETROBRAS) 

 

 

Estado Município 

AL 

Coruripe 

Jequiá da Praia 

Piaçabuçu  

Pilar  

São Miguel dos Campos 

AM 
Coari 

Manaus 

BA 

Alagoinhas 

Araçás 

Candeias 

Catu 

Entre Rios 

Pojuca 

Salvador 

São Francisco do Conde 

São Sebastião do Passé 

CE 
Fortaleza 

Icapuí 

ES 

Anchieta 

Aracruz 

Conceição da Barra 

Itapemirim 

Jaguaré  

Linhares 

Marataízes 

Presidente Kennedy 

São Mateus 

Serra 
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Vila Velha 

Vitória 

MG 

Betim 

Brumadinho 

Contagem 

Ibirité 

Mario Campos 

São Joaquim de Bicas 

Sarzedo 

PE 
Cabo de Santo Agostinho 

Ipojuca 

PR 

Araucária 

Balsa Nova 

Campo Largo 

Curitiba 

São Mateus do Sul 

 Angra dos Reis 

RJ 

Araruama  

Armação dos Búzios 

Arraial do Cabo 

Cabo Frio 

Cachoeira de Macacu 

Campos dos Goytacazes 

Carapebus 

Casimiro de Abreu 

Duque de Caxias 

Guapimirim  

Itaboraí 

Macaé 

Magé  

Mangaratiba 

Maricá 

Paraty 

Quissamã 

Rio das Ostras 

São Francisco de Itabapoana  
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São Gonçalo 

São João da Barra 

Saquarema  

RN 

Alto do Rodrigues 

Areia Branca 

Carnaubais 

Guamaré 

Macau 

Mossoró 

Serra do Mel 

RS 
Canoas 

Esteio 

SC 
Itajaí 

Navegantes 

SE 

Aracaju 

Barra dos Coqueiros 

Brejo Grande 

Carmópolis 

Divina Pastora 

Estância  

Indiaroba 

Itaporanga D'Ajuda 

Japaratuba 

Laranjeiras 

Maruim-SE 

Nossa Senhora do Socorro 

Pacatuba 

Pirambu 

Riachuelo 

Rosário do Catete 

Santa Luzia do Itanhy 

São Cristovão 

Siriri 

SP 
Bertioga 

Cananéia 
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Caraguatatuba 

Cubatão 

Guarujá 

Iguape 

Ilha Comprida 

Ilhabela 

Itanhaém 

Mauá  

Mongaguá 

Paulínia 

Peruíbe 

Praia Grande 

Santos 

São José dos Campos 

São Sebastião 

São Vicente 

Ubatuba 

Total: 116 
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