
 
 
 

Fundación AVINA 
 

Termo de Referência - Consultoria Coordenação Programática 

 
Consultoría: Consultoria de Coordenação Programática Brasil 
Data de início: Na assinatura do contrato - fevreiro de 2021 

Localização: Preferência por Belém e Manaus, mas aberta para outras 
cidades amazônicas. 

Modalidade de contratação: Consultoria de serviços profissionais - Contratação por entidade 
legal no Panamá 

Faixa de honorários 
profissionais 

R$ 10.000 – R$ 14.000 

Referentes de contato: Responsável Regional Biomas e equipe do projeto 

 
I. Organización: Fundación AVINA 

 

 

AVINA é uma fundação latino-americana cuja missão é contribuir para o desenvolvimento 
sustentável da América Latina, fomentando a construção de laços de confiança e alianças 
frutíferas entre lideranças sociais e empresariais e articulando agendas de ação consensuais. 

 
Para cumprir sua missão, a Fundação prioriza quatro áreas estratégicas: equidade de 
oportunidades, governança democrática e Estado de Direito, desenvolvimento econômico 
sustentável e conservação e gestão de recursos naturais. 

 
Entre eles, identifica as melhores oportunidades para desenvolver alianças com lideranças da 
sociedade civil e empresarial em iniciativas coletivas com alto potencial transformador para o 
desenvolvimento sustentável da região. 

 
Promove laços de confiança, valores compartilhados e agendas comuns entre a sociedade civil 
e o setor empresarial e promove a construção coletiva de agendas de ação compartilhadas que, 
por sua vez, levam a um impacto de escala em favor do desenvolvimento sustentável. 

 
Para mais informações, convidamos você a visitar nosso site: www.avina.net 

 
 

II. Objetivos e Responsabilidades da Consultoria 
 

 

O projeto “Amplifying Voices for Just Climate Action” visa unir e inspirar coalizões da 
sociedade civil para uma agenda de transição climática justa e inovadora em direção à resiliência, 
com foco especial nas mulheres e jovens. Até 2025, os atores da sociedade civil (ONGs que 
atuam no território e organizações de base), devem ter um papel central como inovadores, 
facilitadores e promotores de soluções climáticas sustentáveis para as comunidades 
amazônicas. 

 
Os seguintes compromissos e responsabilidades corresponderão a esta consultoria para a 
coordenação programática local do Projeto “Amplifying Voices for Just Climate Action”: 

 
• Articular e gerir diversos capitais sociais associados ao desenvolvimento e 
implementação do programa: setor privado, setor público, técnicos, povos indígenas, 
quilombolas, ribeirinhos, camponeses e outros atores relevantes para a região 
amazônica. 
• Identificar os componentes culturais, sociais, econômicos e políticos vinculados ao 
projeto. 
• Gerenciar os links e agendas de múltiplas partes interessadas em relação aos 
critérios definidos na teoria de mudança do projeto. 



• Atuar como referência para a Fundación Avina em diferentes espaços e perante 
diferentes atores para posicionar os impactos e ações da proposta que coordena 
através de sua consultoria. 
• Coordenar e gerir de forma integral o bom desenvolvimento das ações realizadas no 
terreno e a sua articulação com os diversos atores envolvidos na execução e 
implementação no território, no seu país e em coordenação com os demais países em 
que este projeto tenha âmbito. 
• Coordenar com a área administrativa os procedimentos relativos ao orçamento, 
desembolsos e prestação de contas do projeto. 
• Realizar a gestão documental e narrativa em coordenação com os referentes 
institucionais. 
• Efetuar a gestão constante dos possíveis conflitos associados aos diversos interesses 
e partes interessadas. 
• Contribuir para a obtenção dos resultados estabelecidos pela equipa regional do 
Programa Biomas, incluindo a participação ativa nas várias dinâmicas, grupos de 
trabalho e espaços de articulação dos seus membros. 
• Cumprir com responsabilidade ética o marco normativo e os valores institucionais da 
Fundación Avina. 
• Capacidade de mobilizar e envolver diversas partes interessadas e coordenar 
processos de capacitação de representantes de comunidades amazônicas, 
especialmente mulheres e jovens. 
• Liderar os esforços de implementação da comunicação estratégica do projeto, 
incluindo a estratégia narrativa e divulgação nas redes sociais. 
• Liderar esforços de advocacy e conectar representantes de comunidades locais da 
Amazônia com outras instâncias / fóruns. 

 
III. Competencias e experiências requeridas 

 

 

• Liderança. Capacidade de acompanhar processos sociais e multiculturais 
• Comunicação e empatia 
• Negociação e gestão de conflitos 
• Orientação a resultados 
• Análise de problemas e tomada de decisão 
• Experiência em gerenciamento de projetos 
• Conhecimento do contexto socioeconômico, político e cultural da Amazônia 
• Conhecimento da ação climática, soluções baseadas na natureza e estratégias de 
adaptação às mudanças climáticas para comunidades vulneráveis 
• Transparência e responsabilidade 
• Trabalho com autonomia 
• Experiência em trabalho virtual e coordenação em equipes remotas 
• Experiência em processos e projetos em nível nacional e desejável em processos 
regionais. 

 
IV. Perfil 

 

O candidato a esta posição deve ter: 
• Graduação, com experiência nas áreas ambiental e social 
• Experiência em cargos de gestão e liderança de processos e projetos 
• Inglês avançado (leitura e escrita) 
• Desejável experiência na gestão de projetos de cooperação internacional em 
mudanças climáticas e/ou desenvolvimento sustentável. 
• Domínio de ferramentas de informática e redes sociais 
• Desejável experiência e treinamento em gênero e diversidade 
• Flexibilidade com relação ao cronograma e atribuições do projeto 
• Disponibilidade de viagens nacionais e internacionais. 

 
V. Ambiente de Consultoría 

 

 

A Fundación Avina é um espaço colaborativo de transformação que busca mudanças em larga 
escala para o desenvolvimento sustentável da América Latina. 



VI. Inscrições 
 

Interessados na oportunidade devem enviar currículo para desarrollo.humano@avina.net com 
carta de apresentação informando a pretensão salarial, dois contatos de referências profissionais 
e documento comprobatório do nível de inglês até 22/01 com o título: “Consultoria de 
Coordenação Programática Brasil”. 

 
VII. Modo de Contratação: 

 

Esta consultoria será contratada na modalidade de prestação de serviços profissionais desde a 
sede da Fundação Avina no Panamá. As despesas com transferências bancárias e impostos são 
de responsabilidade do contratado. 

 
Abraçamos a diversidade com base em gênero, idade, educação, nacionalidade, origem étnica, 
raça, deficiência, orientação sexual, religião. Incentivamos os afrodescendentes, indígenas, 
LGBTQI+ e mulheres a se inscreverem. 


