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APRESENTAÇÃO
O presente plano de trabalho faz parte do “Projeto de Cooperação Técnica BRA/IICA/03/005 –
Participação Social”, realizado através do Contrato de Prestação de Serviços entre o Instituto
Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) e o Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Sócio-Econômicos (DIEESE) (Contrato de Prestação de Serviços n. 206009), cujo objetivo é a
elaboração de estudos, produção de material de divulgação condensando estatísticas e informações sobre o
meio rural brasileiro, e desenvolvimento de sistema de acompanhamento de negociação coletiva no meio
rural brasileiro.

Este primeiro produto, intitulado de Plano de Trabalho apresenta as etapas e fases previstas para o
desenvolvimento das atividades previstas.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
Produto 1: Plano de trabalho.
Produto 2: Proposta de estruturação de material de divulgação sobre o meio rural brasileiro (anuário do
meio rural brasileiro) em meio impresso e em meio digital (CD-ROM).
Produto 3: Publicação, impressa e produção de CD-ROM do material de divulgação sobre o meio rural
brasileiro.
Produto 3.1: Publicação do primeiro número do material de divulgação sobre o meio rural brasileiro, em
versão impressa e em versão CD-ROM.
Produto 3.2: Publicação do segundo número do material de divulgação sobre o meio rural brasileiro, em
versão impressa e em versão CD-ROM.
Produto 4: Elaboração de estudos sobre mercado de trabalho rural.
Produto 4.1: Elaboração da versão preliminar do estudo sobre mercado de trabalho rural.
Produto 4.2: Elaboração da versão final do estudo sobre mercado de trabalho rural.
Produto 5: Elaboração de estudo sobre os acordos coletivos da categoria canavieira em São Paulo,
Pernambuco e Goiás.
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Produto 5.1:

Elaboração da versão preliminar do estudo sobre os acordos coletivos da categoria

canavieira em São Paulo, Pernambuco e Goiás.
Produto 5.2: Elaboração da versão final do estudo sobre os acordos coletivos da categoria canavieira em
São Paulo, Pernambuco e Goiás.
Produto 6: Desenvolvimento e implantação de sistema de acompanhamento de negociação coletiva para
categorias profissionais selecionadas relacionadas ao meio rural.
Produto 6.1: Proposta de desenvolvimento e implantação do sistema, com visualização de campos/telas.
Produto 6.2: Relatório parcial da implantação do sistema.
Produto 6.3: Relatório final da implantação do sistema.

PLANO DE TRABALHO: PRAZOS E CRONOGRAMA
A consultoria deverá ser concluída em até 22 (vinte e dois meses), a contar da data de assinatura do
contrato que se deu em 19 de janeiro de 2006. Apresenta-se, a seguir, o plano de trabalho com prazos e
cronograma previsto para a realização das atividades do contrato de prestação de serviços.
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