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TERMO DE REFERÊNCIA 

COORDENAÇÃO GERAL DA ABIA 

 

A Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA) procura pessoas 

interessadas na vaga da Coordenação Geral da Instituição. 

  

Buscamos interessados/as com experiência significativa em gestão 

organizacional, liderança e com trajetória em advocacy e ativismo na resposta à 

epidemia de aids para trabalhar em sinergia com o conselho de curadores da 

ABIA e supervisionar o cotidiano das atividades da instituição. 

 

Ter pós-graduação em saúde pública ou ciências sociais não é uma exigência, 

mas consideramos positivo assim como  experiência anterior com ONGs /Aids.  

Para mais informações sobre a ABIA e as funções da Coordenação Geral, consulte 

a descrição detalhada abaixo. As inscrições serão aceitas a partir  de 05 de 

setembro de 2012 e devem ser enviadas eletronicamente para: 

coordgeral@abiaids.org.br  

 

 As candidaturas deverão incluir uma carta de apresentação indicando o 

interesse na posição e detalhando as qualificações relevantes, bem como um 

Currículo vitae completo. 

 

1. CONTEXTO 

 

Fundada em 1987, a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA) é uma 

organização não-governamental que atua no acompanhamento das políticas 

públicas para o enfrentamento da epidemia de Aids e se destaca pelo intenso 

ativismo na luta pelo acesso ao tratamento e assistência e na defesa dos direitos 

humanos das pessoas que vivem com HIV/Aids. 
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O posicionamento político da ABIA em defesa dos direitos humanos e ao mesmo 

tempo o êxito das ações desenvolvidas nesta trajetória de 25 anos contribuíram 

para sua inserção como referência nacional e internacional em HIV/Aids. 

 

Nos anos 1980  a sociedade civil brasileira  enfrentava as violações de direitos 

decorrentes do período da ditadura militar e mobilizava a sociedade para o 

processo de redemocratização quando surge a epidemia de Aids, é nesse 

contexto que a ABIA combina ativismo e inovação em seu projeto político. 

 

Nos diferentes cenários de resposta à epidemia de aids no Brasil a organização 

convocou processos democráticos para pensar e atuar em composição com 

organizações e redes nacionais e internacionais.   

 

Reinventar e resignificar suas ações a partir dos desafios que a realidade provoca 

tem sido o desafio constante da ABIA.  

 

Este termo de referência apresenta os objetivos e atividades relacionados à vaga 

de Coordenador/a Geral da ABIA. 

 

2. OBJETIVO  

 

Coordenar a ABIA na perspectiva de estabelecer na instituição um processo que 

instaure capacidades técnicas, administrativas e financeiras para que a 

instituição tenha condições de:  1) realizar o monitoramento das políticas de 

Aids em conexão com redes globais interdisciplinares e intersetoriais de ativistas 

e pesquisadores; 2) produzir e divulgar conhecimentos, idéias e ações, como 

forma de promover o ativismo político, demonstrando a existência de 

desigualdades por meio de uma perspectiva crítica em níveis local, regional e 

global; 3) divulgar resultados de pesquisas estratégicas com vistas à mobilização 

das organizações da sociedade civil de forma a promover advocacy eficaz em  

questões relacionadas à sustentabilidade, capacitação e captação de recursos. 
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3. ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS   

 

1. Realizar a coordenação da instituição  

2. Supervisionar equipe   

3. Organizar reuniões 

4. Estabelecer estratégias para captação de recursos 

5. Coordenar projetos  

6. Estabelecer fluxos de trabalho entre equipe técnica e equipe administrativo-

financeira 

7. Representar a ABIA em instancias representativas, redes, congressos, etc. 

8.  Quando necessário, organizar reuniões com a diversidade de parceiros da 

ABIA (pesquisadores, gestores, financiadores, ativistas, etc.) 

 

4. PRAZO PARA ENVIO DE CURRICULO E CARTA DE INTERES SE: 05 de 

setembro de 2012 a 30 setembro de 2012.  

 

5. REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO 

 

-Desejável pós graduação em ciências sociais ou saúde, com conhecimento e 

experiência em gestão de organizações não governamentais. 

-Habilidade de comunicação oral em público. 

-Habilidade de comunicação escrita para textos, relatórios, e apresentações. 

-Proficiência em inglês. 

 

Outros requisitos 

 

-Disponibilidade imediata  

-Atuar seguindo a posição política da ABIA  

 

Os/as interessados/das devem enviar a versão digitalizada do currículo e uma 

carta de interesse para o email: coordgeral@abiaids.org.br  


