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SELEÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL (CI) PARA APOIAR AVSI NA 
PROSPECÇÃO, DESENVOLVIMENTO E FORTALECEMIENTO DE RELAÇÕES 
INSTITUCIONAIS COM FINANCIADORES DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E 
DO SETOR PRIVADO NA FILIAL AVSI EM PERU. 

   

PERIODO AGOSTO 2021 – NOVEMBRO 2021 

  

CONTEXTO 

A AVSI Brasil (www.avsibrasil.org.br) é uma organização brasileira, sem fins lucrativos, 
constituída em 2007, para contribuir na melhoria das condições de vida de pessoas que 
vivem em situações de vulnerabilidade. Somos uma organização local vinculada ao contexto 
internacional, por meio da parceria com a Fundação AVSI, ONG de origem italiana que atua 
no Brasil desde os anos 80 e que estimulou a criação da AVSI Brasil.  

Por meio deste edital, a AVSI Brasil lança seleção de Consultor para apoiar na prospecção, 
desenvolvimento e fortalecimento de relações institucionais com financiadores da cooperação 
internacional e do setor privado para a filial AVSI em Peru. A consultoria se insere no marco 
da Regionalização, acordo de cooperação entre AVSI Brasil e Fundação AVSI que busca 
fortalecer a presencia da Fundação e sua rede na região América Latina através do 
intercambio de conhecimento técnico. 

A partir do trabalho da Regionalização, as filiais da Fundação AVSI tem fortalecido sua 
atuação em temáticas e financiadores a nível regional, como: i. programas de resposta 
humanitária à crise de migração venezuelana; ii. acesso à energia segura e eficiência 
energética; e iii. fortalecimento de parcerias com o setor privadas para a inserção laboral. 
Adicionalmente, foi verificado o crescimento da cooperação internacional com Agências da 
ONU (especialmente ACNUR, OIM e UNICEF), como também a abertura de novos 
financiadores, a exemplo de PRM, Fundação Bernard Van Lee, ENI, etc. 

Neste contexto de crescimento e prospecção de novas iniciativas, a filial em Peru está 
desenvolvendo um percurso para fortalecer sua presença no país. Atualmente, está 
implementando projetos em Lima Metropolitana e nas regiões de Amazonas e Cusco, com 
financiamento da Fundação La Caixa, a Conferência Episcopal Italiana (CEI), QUELLAVECO e 
o Grupo ENEL. Hierarquicamente, a filial AVSI Peru responde ao escritório regional sediado 
em Salvador, Bahia, Brasil.  

ESCOPO DO TRABALHO 

Contribuir para  iniciar e fortalecer relações institucionais com financiadores do sistema de 
cooperação internacional, cooperação bilateral, atores públicos e privados nacionais e 
internacionais, com a finalidade de interceptar novas licitações, e também representar a 
organização nos ambientes institucionais ligados aos temas estratégicos para a 
consolidação/suporte de iniciativas para a filial no Peru.  

http://www.avsibrasil.org.br/
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SERVIÇOS PREVISTOS 

• Colabora com a definição da estratégia país e as prioridades de intervenção no Peru, 
impulsionando a articulação institucional com atores internacionais e locais, com a 
finalidade de concretizar novos projetos no Peru; 

• Promover, organizar e/ou participar de reuniões com atores da cooperação 
internacional como Agências da ONU (ACNUR, OIM, UNICEF, etc), organismos 
americanos (PRM, USAID, etc), ONGs internacionais, ONG locais para estimular 
parcerias ou diálogos sobre temáticas de interesse da AVSI; 

• Sistematizar informações com indicações estratégicas, em mérito a possíveis 
oportunidades geradas pelos encontros institucionais realizados, seja na abertura 
com novos financiadores, seja na sinalização para novas parcerias, ou contatos 
estratégicos de pessoas com referência institucional, entre outros;  

• Garantir missões para adquirir o conhecimento direto da atuação da AVSI nos temas 
de sua atuação, tanto na resposta a emergência humanitária como a temática 
energética assim como outras áreas consideradas estratégicas;  

• Participar das reuniões de forma presencial ou virtuais dos setores ou grupo de 
trabalho a plataforma R4V; 

• Elaborar e enviar relatório sintético de cada evento/reunião com a participação de 
AVSI; 

• Suportar o Representante Legal Peru na relação institucional com empresas privadas 
e organismos de cooperação internacional, nacionais ou organizações do terceiro 
setor; 

• Apoiar na interceptação de oportunidades para novos projetos. 
              

ATIVIDADES 

• Organizar encontros periódicos com o Representante País e vídeo conferências 
sistemáticas com a Equipe Regional; 

• Elaborar com apoio do Representante País e Equipe Regional um documento de 
referência sobre a experiência da Fundação AVSI e a Rede AVSI América Latina, como 
instrumento de comunicação com os financiadores, integrando com os instrumentos 
de comunicação existentes; 

• Pesquisa e estudo de convocatórias de atores relevantes, as quais AVSI tem a 
possibilidade de participar; 

• Desenvolver relações com atores relevantes, para apresentar AVSI e identificar novas 
oportunidades de financiamento e colaboração para Peru; 

• Elaborar documentos de planejamento para projetos e os requisitos dos 
financiadores; 

• Apoiar na redação de projetos – descritivo, marco lógico e orçamento– cumprindo 
com os critérios estabelecidos pelos doadores e orientados pela filosofia de AVSI; 

• Garantir a confidencialidade da informação obtida durante o período de contração 
do serviço; 
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REQUISITOS  

• Experiência de 3 anos em consultorias similares. 

• Manejo de bases de dados e análises de informação quantitativa y qualitativa. 

• Capacidade de análises de cenários.  

• Habilidades na busca de informações pela Internet. 

• Com experiência comprovada na elaboração de documentos técnicos (documentos 
sínteses, perfis, projetos, orçamento). 

• Manejo competente de ferramentas (Microsoft Office, Outlook, Power Point) e 
Internet. 

• Manejo do idioma espanhol e inglês (escrito e oral). 
 

        SOFT SKILLS  

• Capacidade para gerir alta carga de trabalho e cumprir prazos curtos; 

• Forte habilidade analítica e capacidade de pensamento estratégico; 

• Atitude proativa em termos de planificação e coordenação com diferentes atores, 
sócios e instituições; 

• Habilidades excelentes de comunicação, analises y escrita; 

• Resiliência adequada ao estresse, pensamento positivo e grande habilidade para 
resolver desafios. 

 

PRODUTOS 

Os produtos da consultoria serão elaborados a partir dos termos de referência aqui descritos 
incluindo: 

Produto 1 e 2:  

• Plano de trabalho; 

• Relatório descritivo sobre as atividades realizadas por AVSI na América Latina sobre 
os temas: i. migração; ii. energia; e iii. outros temas estratégicos que possam surgir.   

 

Produto 3 e 4:  

• Elaboração de agenda para realização de encontros institucionais; 

• Informe de projetos/atividades sobre migração, energia e outros temas relevantes. 
 

Produto final: Preparar um mapa de atores relevantes para o desenvolvimento de atividades de AVSI 
em Peru e suas principais áreas para expandir sua atuação, assim como uma estratégia de ação em 
curto e médio prazo. 
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CRONOGRAMA E PERÍODO DE CONTRATO 

Os produtos serão elaborados pela consultoria no período de 4 meses, segundo cronograma 
sugerido abaixo.  

Atividades 1 mês 
2  mês 3  mês    

(15 dias) 

Plano de trabalho (1 quinzena)       

Relatório descritivo de atividades 

realizadas 
   

Elaboração de agenda para realização de 

encontros institucionais 
   

Informe de projetos/atividades sobre 

migração, energia e outros temas 

relevantes 

 
  

Preparar um mapa de atores relevantes 

para ações de curto e médio prazo    

  

PRAZOS DE ENTREGA POR PRODUTO 

▪ Produto 1: entrega prevista para até 1 quinzena do início do serviço 
▪ Produto 2 até 5: entrega prevista para até 5 dias após o final do mês  

  

LOCAL DE ATUAÇÃO 

Primeiro mês do contrato em Salvador – Brasil e missões nos territórios de atuação da AVSI 

Brasil. E o restante do contrato (1 mês e meio), atuação em Lima com possibilidades de 

viagens a nível Peru.  

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

A consultoria desenvolverá o serviço com base no objetivo acima e nas atividades descritas 
neste documento, sob a responsabilidade direta dos Co-Regionals Managers (Fabrizio 
Pellicelli e Marco Sangorgio) com o suporte da Regionalização. 

A consultoria deverá garantir a presença na cidade de Lima – Peru para desenvolvimento do 
serviço e prevendo uma capacitação inicial em Salvador-Brasil e reuniões sistemática 
presenciais e/ou virtuais com a equipe da Regionalização. 
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RECURSOS E CUSTOS 

Despesas a cargo da contratante, decorrentes da execução das atividades da Consultoria, 
tais como: 

1. Passagens aéreas internacionais ida e volta (Brasil– Peru); 
2. Passagens aéreas nacionais (Brasil ou Peru), devido a necessidade de encontros 

institucionais e sua respectiva hospedagem, diárias, transporte e alimentação; 
3. Caso o consultor não resida na cidade de Salvador, será ofertado passagem e 

hospedagem no primeiro mês de contrato, sem a inclusão de alimentação e diárias; 
4. Hospedagem no Peru durante o período de 45 dias.  

 

Não está incluído os custos de transporte e alimentação no Peru – Lima (estima-se 45 dias). 
Estas despesas a cargo da contratada. A consultoria deve possui computador pessoal e 
demais equipamentos necessários para a realização do trabalho. 

  

DOCUMENTOS E PRODUTOS 

Os documentos produzidos deverão ser apresentados para a aprovação da AVSI Brasil em 
formato digital. Antes do envio de cada produto da consultoria, serão organizados 
momentos de trabalhos junto para a restituição do conteúdo preliminar dos produtos, 
permitindo uma partilha e análise prévia das informações, que serão consolidadas no envio 
do produto final. 

 

SIGILO 

O consultor deverá manter o sigilo das informações sobre a entidade e as pessoas e não 
poderão ser usadas para divulgação, estudos acadêmicos e/ou outras finalidades. 

 

DURAÇÃO DO CONTRATO: 2,5 meses. 

SUPERVISÃO DO TRABALHO: Representante País de AVSI no Peru e Equipe Regional América 
Latina. 
CONTATO: Os(as) interessados (as) devem enviar uma carta de apresentação e currículo vitae 
para o e-mail: talentos@avsi.org.br, com o assunto CONSULTOR INDIVIDUAL (CI) PERU, até 
o dia 03/08/2021. 

mailto:talentos@avsi.org.br

