DESCRIÇÃO DE CARGO
Cargo: Coordenador(a) de Pesquisa, Políticas e Advocacy

CBO:
Reporte: Diretoria de Campanhas e
Programas

Departamento: Pesquisa, Políticas e Advocacy

DESCRIÇÃO DA ÁREA







Pesquisar e documentar a situação de direitos humanos no Brasil, documentando casos de violações de direitos
humanos, avaliando leis e políticas que afetam os direitos humanos, realizando pesquisas de fontes primárias e
secundárias sobre direitos humanos;
Garantir que os conteúdos produzidos e usados pela Anistia Internacional Brasil estejam alinhados com as políticas
internacionais da organização, revisando os materiais produzidos e ajustando a linguagem e o posicionamento,
consultando as políticas internacionais e a legislação internacional, dialogando com a equipe internacional de Law and
Policy;
Incidir sobre autoridades e instituições governamentais brasileiras para a adoção das recomendações feitas pela Anistia
Internacional e para a adoção de leis e políticas de proteção e promoção dos direitos humanos;
Atuar nos espaços internacionais intergovernamentais (tais como ONU, OEA, G20, Fórum Econômico Mundial, entre
outros) para que o Estado brasileiro se posicione internacionalmente em defesa dos direitos humanos em outros países e
para que os outros Estados intercedam junto ao Estado brasileiro pela proteção dos direitos humanos no Brasil;
Articular redes e parcerias com organizações da sociedade civil e movimentos sociais no Brasil para análise de
conjuntura, acompanhamento conjunto de casos de violações de direitos humanos, e implementação de estratégias
comuns de incidência política.

RESPONSABILIDADES E PAPÉIS
PESQUISA
 Coordenar a análise de contexto sobre a situação de direitos humanos no Brasil e a sistematização das informações para
que possam ser usadas interna e externamente;
 Coordenar e supervisionar a pesquisa e documentação dos casos de violações de direitos humanos no Brasil, garantindo
que todo o processo siga os parâmetros éticos, metodológicos e de qualidade de pesquisa da Anistia Internacional;
 Buscar junto à equipe, parceiros, colaboradores externos metodologias de pesquisa inovadoras que atendam às
necessidades da Anistia Internacional Brasil e que sigam todos os parâmetros éticos, metodológicos e de qualidade de
pesquisa da Anistia Internacional;
 Dialogar com a equipe de pesquisa do Secretariado Internacional (RSU – research support unit) e outras equipes
relevantes do movimento para submeter, revisar, aprovar os projetos de pesquisa (Research and Action Proposal) e
debater as metodologias mais adequadas a serem utilizadas;
 Propor, implementar e coordenar estratégias e metodologias de pesquisa e documentação de casos de violação de direitos
humanos no Brasil;
 Produzir artigos de opinião e outros conteúdos sobre casos individuais, pesquisas específicas, ou sobre a situação de
direitos humanos no Brasil;
 Estabelecer e manter rede de relações e parcerias com organizações da sociedade civil, pesquisadores acadêmicos,
movimento sociais, indivíduos, fontes, vítimas, sobreviventes de violações de DH e seus familiares, para garantir o sucesso
das pesquisas e documentação de violações de direitos humanos e análise do contexto de DH no Brasil.
POLÍTICAS E POSIÇÕES
 Revisar os materiais produzidos pelas equipes de programas da Anistia Internacional Brasil (educação em DH,
comunicação, ativismo, campanhas) sobre o Brasil e ajustar a linguagem e o posicionamento para que estejam de acordo
com a legislação internacional e as posições políticas internacionais da Anistia Internacional;
 Consultar periodicamente as políticas internacionais da Anistia Internacional e a legislação internacional para ajustar os
materiais produzidos pela Anistia Internacional Brasil;
 Coordenar os processos de revisão e aprovação dos materiais internacionais de pesquisa e advocacy sobre Brasil com
equipe de Law and Policy e outras equipes relevantes do Secretariado Internacional;
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Debater com a equipe de pesquisadores da Anistia Internacional Brasil periodicamente os conteúdos das posições e
políticas internacional da Anistia Internacional e suas aplicações no contexto brasileiro;
Contribuir para o desenvolvimento de novas políticas ou revisão de políticas já existentes da Anistia Internacional,
participando dos diálogos com a equipe de Law and Policy e enviando contribuições por escrito quando relevante.

INCIDÊNCIA (ADVOCACY) E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
 Coordenar e analisar políticas públicas de temas prioritários e seus impactos sobre direitos humanos no Brasil e preparar
documentos de análise para a equipe da Anistia Internacional Brasil, o Secretariado Internacional e outras seções;
 Coordenar e analisar legislação nacional e internacional de direitos humanos e de temas prioritários que impactam o
contexto de direitos humanos no Brasil e preparar documentos de análise para a equipe da Anistia Internacional Brasil, o
Secretariado Internacional e outras seções;
 Mapear nas instituições nacionais e em estados selecionados os interlocutores prioritários e seus posicionamentos;
 Estabelecer canais de diálogo com funcionários públicos e autoridades públicas na esfera nacional e em estados
selecionados para que eles sejam tanto fonte de informações quanto um canal de incidência;
 Apoiar a Direção Executiva da Anistia Internacional em reuniões institucionais com autoridades públicas brasileiras e em
outros espaços de incidência, como audiências públicas, mesas de diálogo, conferências, reuniões de conselhos;
 Apoiar a Direção Executiva da Anistia Internacional em reuniões institucionais com autoridades públicas estrangeiras (como
diplomatas) sobre a situação de direitos humanos no Brasil;
 Apoiar a Direção Executiva da Anistia Internacional Brasil em espaços multilaterais e de organismos intergovernamentais,
como as sessões do Conselho de Direitos Humanos da ONU, audiências da CIDH, e outras reuniões bilaterais;
 Preparar (com conteúdos prévios e reunião interna) outras pessoas da Anistia Internacional para participarem em reuniões
institucionais com autoridades públicas e outros espaços de incidência, como audiências públicas, mesas de diálogo,
conferências, reuniões de conselhos;
 Contribuir na definição e execução das estratégias e ações de advocacy, buscando influenciar a formulação de políticas e
a alocação de recursos públicos, tendo em vista a melhoria do ambiente regulatório das organizações da sociedade civil
quanto a causa da Anistia Internacional.
 Elaborar ou revisar e aprovar ofícios e outros comunicados oficiais da Anistia Internacional Brasil direcionados às
autoridades públicas;
 Dialogar com a equipe internacional de advocacy do Secretariado Internacional e do escritório regional de Américas para
desenvolver e implementar estratégia e atividades de incidência internacional sobre o Brasil.
GESTÃO
 Coordenar o planejamento, monitoramento e avaliação das atividades da equipe de pesquisa, políticas e advocacy;
 Coordenar a atuação integrada da equipe, com as demais equipes do departamento e da instituição.
 Colaborar nos processos de captação de recursos junto a fundações e parceiros institucionais e na gestão de projetos de
fundo restrito;
 Acompanhar e monitorar o orçamento das atividades implementadas pela área de Pesquisa, Políticas e Advocacy;
 Otimizar os processos das áreas sob sua responsabilidade;
 Atuar nos processos de gestão de pessoas de sua área, tais como recrutamento, indução, estabelecimento de metas,
avaliação, desenvolvimento e retenção de profissionais capacitados e engajados com os propósitos da Anistia Internacional
Brasil;
 Sistematizar e enviar as informações requisitadas sobre as atividades de pesquisa, políticas e advocacy para a realização
de relatórios de atividades, relatórios de impacto tanto internos (como o SAR) quanto externos (para financiadores), e
também para subsidiar a atuação de porta vozes
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Cumprir e fazer cumprir a Missão, Visão e Princípios da Anistia Internacional Brasil;
Exercer as atividades de gestão conforme Princípios, Código de Ética e Conduta, Políticas, Diretrizes e Procedimentos da
organização.

INTERAÇÃO COM OUTRAS ÁREAS (NO BRASIL)
 A Equipe de Pesquisa, Políticas e Advocacy, por ser responsável por garantir que as companhas e conteúdos produzidos
pela Anistia Internacional sobre o Brasil estejam corretas e alinhadas com a posição da organização, terá essencialmente
dois papéis na interação com as outras equipes de programas:
o Produzir o conteúdo de pesquisa sobre tema ou caso brasileiro (sobre o caso individual, a legislação, a política ou
o contexto de violação de direitos humanos) necessário para a elaboração dos materiais das equipes de
comunicação, ativismo, educação em DH, campanhas.
o Revisar e aprovar todo o conteúdo sobre tema ou caso do Brasil produzido pelas equipes de comunicação,
ativismo, educação em DH, campanhas, sejam materiais internos sejam materiais externos, tais como e-mails,
comunicados de imprensa, vídeos, folhetos, manuais, entre outros.
 Com todas as equipes, a colaboração irá acontecer nos processos globais de planejamento, monitoramento e avaliação do
trabalho da Anistia Internacional Brasil;
 Na interação com a área de operações:
o Fazer as avaliações de risco em conjunto com o Diretor de Operações para implementar medidas de prevenção e
mitigação;
o Fazer o monitoramento e gestão de orçamento junto com a equipe financeira;
o Em colaboração com a área de produção e com a área administrativa, chegar às melhores soluções logísticas e
administrativas para a implementação das atividades da área.
SEGURANÇA
 Cumprir com todos os protocolos de segurança estabelecidos pela Anistia Internacional Brasil.

PERFIL DO CARGO
Formação: Superior em Ciências Humanas, Direito ou áreas
afins.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (Técnicos)

Experiência: No 3º setor e em posição de gestor.

Básico

Níveis de Exigências
Intermediário

Avançado

Vivência no 3º setor e direitos humanos
Relacionamento e interlocução com sociedade civil,
movimentos sociais, organismos internacionais e governos.
Metodologias de Pesquisas (planejamento, desenvolvimento,
monitoramento e avaliação)
Inglês
Espanhol (desejável)
Excel, PPT e Word
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COMPETÊNCIAS E HABILIDADES COMPORTAMENTAIS










Paixão pelo propósito
Visão Sistêmica/Processos
Analise crítica / Soluções de Problemas
Criatividade /Inovação
Planejamento e controle
Liderança e Gestão de pessoas
Trabalho sob Pressão
Integridade
Orientação para Resultados










Liderança inclusiva
Adaptabilidade e Resiliência
Gestão de Processos e Resultados
Comunicação verbal e escrita (escuta ativa)
Relacionamento interpessoal
Espírito de equipe
Espírito de Servir
Humor

DECLARAÇÃO DE IGUALDADE
A igualdade e a diversidade e a não-discriminação estão no coração dos valores da Anistia Internacional Brasil e espera-se que os
funcionários trabalhem de forma coletiva e individual para promover uma abordagem construtiva e sensível para todos
independente de deficiência, nacionalidade, gênero, identidade de gênero, orientação sexual, raça, etnia, idade, religião/crença,
classe social ou quaisquer outras características pessoais onde o trabalho de todos é valorizado e respeitado.

CONFLITO DE INTERESSES
No curso de seu trabalho, é essencial que os funcionários evitem qualquer indício de parcialidade ou favoritismo ao lidar com
clientes, prestadores de serviço, fornecedores, empregados ou outras partes interessadas.
Todos os funcionários que se encontrarem em uma posição que possa ser vista como capaz de influenciar o resultado de seu
trabalho ou a realização de um contrato ou pedido de produtos ou serviços necessários para a Anistia Internacional Brasil, e
tiverem interesse financeiro ou pessoal (direta ou indiretamente) em um prestador ou possível fornecedor, devem declarar
imediatamente o interesse neste estágio. A partir de então, devem afastar-se do processo de tomada de decisão e de qualquer
negociação relacionada.

COMO SE INSCREVER
Enviar CV atualizado e carta de intenção explicando como acha que pode contribuir para essa posição para a Anistia
Internacional Brasil e o nome de duas referências com telefone e e-mail, para o e-mail recrutamento@anistia.org.br até o dia 16
de junho de 2019, com o título “Coordenador/a de Pesquisa, Políticas e Advocacy”.

A Anistia Internacional Brasil garante a igualdade de oportunidade em seus processos de
seleção e procura ativamente compor um leque diverso de candidatos(as).
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