
 
 
 
 
 

Termos de Referencia – Consultoria para Coordenação de Comunicação 
 

Consultoria: Coordenador/a de Comunicação – Alianças 
Data de início: 01 de setembro de 2020  
Coordena com: Diretoria de Comunicação Estratégica e Equipes Programáticas 
Localização: Brasil 
 
Organização: Fundação AVINA 

 
 
A Fundação Avina é uma organização que visa contribuir desde o sul planetário para a 
sustentabilidade global, criando condições favoráveis para que diversos atores possam 
contribuir juntos para o bem comum. 
Para cumprir sua missão Avina identifica oportunidades de ação para uma mudança sistêmica 
em direção ao desenvolvimento sustentável, vinculando e fortalecendo pessoas e instituições 
em agendas de ações compartilhadas. A organização gera e apoia processos colaborativos que 
melhoram a qualidade dos vínculos entre empresários, empresas, organizações da sociedade 
civil, setor acadêmico e instituições governamentais para contribuir em conjunto para o bem 
comum. A Avina constrói condições favoráveis para que as ações gerem incidência nos espaços 
de poder e alcancem mudanças relevantes na sociedade. 
A Avina atua em 19 países da região. Em 15 desses países, estamos fisicamente presentes por 
meio de uma plataforma que inclui uma sede regional no Panamá e sete sedes nacionais, além 
de salas de trabalho e presença de colaboradores que nos proporcionam grande capilaridade. 
Nos outros quatro países, trabalhamos através de vínculos com nossos aliados e redes. Para 
ampliar e aprimorar as ações de nossos aliados latino-americanos a Avina articula com 
organizações de diversos países, especialmente dos Estados Unidos e Europa. 
Para mais informações, acesse a página www.avina.net 
 
 
 
I. Objetivo da Consultoria 

 
A Consultoria de Coordenação de Comunicação interpreta as necessidades de comunicação 
das equipes programáticas e coordena com o área de comunicações o desenvolvimento de 
uma estratégia alinhada à comunicação institucional. A consultoria se tornará uma referência 
para a implementação da estratégia comunicacional no Brasil.  
 
 
II. Responsabilidades Principais 

 
A Consultoria de Coordenação de Comunicações terá as seguintes responsabilidades: 

 
• Detectar e traduzir as necessidades de comunicação, juntamente com a Diretoria 

de Comunicação Estratégica da Avina alinhada à comunicação institucional e a 
realidade política e cultural do Brasil. 

• Elaborar e validar com as equipes o resumo da comunicação para garantir 
consistência e coerência nas mensagens. 

• Identificar as audiências para alcançar as posições e mensagens da organização. 
• Desenvolver um plano de mídia de alto nível (mídia tradicional e mídia social) 

http://www.avina.net/


 
 
 
 
 

• Posicionar o trabalho de programas, processos colaborativos e alianças na 
imprensa em nível nacional, regional ou internacional, além das redes sociais. 

• Acompanhar os diferentes processos que ocorrem durante a produção e validar 
(com as necessárias consultas internas) os diferentes produtos de comunicação 
desenvolvidos. Isso inclui coordenação com serviços de tradução. 

• Coordenar e acompanhar os fornecedores externos as entregas acordadas. 
• Controlar e exigir que o estágio de produção cumpra, em tempo e forma, o que foi 

acordado. 
• Traduzir as necessidades de comunicação para a construção de novas alianças e 

posicionamento da estratégia da organização. 
• Preparar e participar da produção de materiais escritos internos e externos das 

alianças de acordo com os requisitos dos programas. 
• Compreender conceitos complexos que são os resultados de estudos de caso e 

pesquisas e ter a capacidade de transformá-los em mensagens simples e acessíveis 
a diferentes públicos. 

• Executar atividades de divulgação e lançamentos de projetos, pesquisas e/ou 
outros produtos. 

 
 

III. Perfil para preencher a vaga de Consultor/a 

O candidato a esta posição deve ter: 
• Diploma universitário: Comunicação Social, Publicidade, Mkt ou similar. 
• Mínimo de 3 anos de experiência em posições de responsabilidade similares 
• Uso de ferramentas de design, edição de texto e vídeo, etc. 
• Domínio de espanhol, oral e escrito. A fluência em inglês também será avaliada. 
 
 

IV. Competências 

 
• Capacidade empreendedora 
• Capacidade para colaboração e trabalho em equipe 
• Capacidade de resolução 
• Pensamento criativo 
• Proatividade 
• Capacidade de resposta 
• Capacidade de participar de vários processos simultâneos 
• Experiência em trabalho virtual. 

 
V. Modalidades de Contratação 

Duração da consultoria: O contrato de prestação de serviços terá uma duração de 03 
meses. Ao término do contrato se avaliará, com base na performance do(a) 
consultor(a), a continuidade da contratação por um período adicional de 09 meses. 
Daremos preferência as propostas de pessoa jurídica.   
Impostos e despesas com transferências internacionais são de responsabilidade da 
pessoa contratada. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
VI. Postulação 

 
Convidamos as pessoas interessadas em se juntar à nossa equipe de consultores a enviarem 
seu currículo detalhando suas expectativas e honorários profissionais para 
desarrollo.humano@avina.net  até 20 de agosto de 2020. 
 
Incentivamos a diversidade com base em gênero, idade, origem nacional, etnia, raça, 
deficiência, orientação sexual e religião. Incentivamos a participação de mulheres, pessoas 
de ascendência africana e pessoas de origem indígena. 
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