
TERMOS DE REFERÊNCIA E PERFIL DO CARGO DE ORGANIZADORA REGIONAL DA
HOMENET INTERNACIONAL / COTRADO ALAC

A HomeNet Internacional (HNI) e a COTRADO ALAC buscam contratar um/a
coordenador/a com experiência na América Latina para trabalhar diretamente com sua
estrutura regional COTRADO ALAC, a fim de fortalecer os filiados, organizar trabalhadores
domiciliares e se desenvolver como ator fundamental na construção e no fortalecimento de
programas das e dos trabalhadores domiciliares na região.

Introdução

Junte-se a nós e contribua com as ações para melhorar a vida de trabalhadoras domiciliares
junto com a Coordenação Regional de Organizações de Trabalhadores e Trabalhadoras
Domiciliares da América Latina e do Caribe (COTRADO ALAC). Esse é um cargo cuja
principal função é estabelecer vínculos com as diferentes organizações de base da
COTRADO ALAC, para facilitar o desenvolvimento de tarefas implícitas de cada uma de suas
filiadas e avançar no desenvolvimento e na consolidação da organização regional. É um
cargo de caráter político e administrativo, já que está orientado a promover o
desenvolvimento da organização de trabalhadoras e trabalhadores domiciliares e o
fortalecimento das organizações de base da COTRADO ALAC e da HNI na região; e
contribuir na distribuição e administração de recursos materiais, econômicos e humanos
disponíveis para o desempenho adequado das funções definidas nos planos e projetos da
região.

Com base nessa definição do cargo, as funções e responsabilidades são as seguintes:

a) Coordenar com as diferentes organizações de base filiadas à COTRADO ALAC o
desenvolvimento das atividades propostas pela organização regional.

b) Promover a incorporação de novas organizações de base de trabalhadoras e
trabalhadores domiciliares à organização regional em outros países onde ainda não foi
desenvolvida.

c) Desenvolver iniciativas locais e regionais que permitam a organização de
trabalhadoras e trabalhadores domiciliares na região.

https://www.homenetinternational.org/network/cotrado-alac/


d) Contribuir na produção de planos e propostas de normas e regulamentos necessários
para o trabalho domiciliar subordinado ou autônomo (por conta própria) na região.
Promover planos globais adaptados às necessidades regionais e desenvolver
relatórios anuais (descritivos e financeiros) em coordenação com a equipe regional
(COTRADO ALAC) e a pessoa gerente global de projeto (HNI).

e) Apoiar o Comitê Executivo da COTRADO ALAC na administração de recursos
materiais, humanos e econômicos da organização.

f) Manter uma estreita relação com o Comitê Executivo da COTRADO ALAC,
canalizando as informações sobre decisões centrais e locais para os diferentes
setores da organização regional.

g) Desempenhar funções atribuídas pelo Comitê Executivo da COTRADO ALAC em
relação ao desenvolvimento dos projetos e da organização regional.

h) Dirigir a preparação logística de oficinas, fóruns e encontros regionais (virtuais e
presenciais) para promover o intercâmbio de conhecimento entre líderes de
trabalhadores domiciliares.

i) Dirigir os sistemas de comunicação interna e externa da região. Isso inclui o
desenvolvimento de estratégias de comunicação e exploração de plataformas que
facilitem o intercâmbio entre líderes e a solidariedade na região.

j) Elaborar relatórios de projetos, monitoramento de aprendizagem e avaliação, redação
de relatórios de reuniões, etc.

A pessoa a ocupar o cargo de Coordenação de projetos da COTRADO ALAC deve, portanto,
atender ao seguinte perfil:

a) Ter experiência no desenvolvimento de organizações regionais e internacionais,
especialmente na América Latina e no Caribe.

b) Ter experiência no âmbito sindical, como ativista e defensora de direitos
sindicais/trabalhistas, bem como em redes sociais de organizações de trabalhadores
nacionais e internacionais. Em particular, ter desenvolvido ativismo político e social na
promoção e defesa de direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e
ambientais de trabalhadoras, trabalhadores, jovens, mulheres, diversidades sexuais
ou outras comunidades. Além disso, ter experiência na organização de eventos
regionais e na preparação logística de reuniões sindicais.

c) Ter conhecimentos teóricos e políticos com abordagem de gênero, perspectiva de
classes, interseccionalidade e interculturalidade.

d) Ter conhecimentos administrativos para a gestão de recursos materiais, humanos e
financeiros da organização.



e) Ter experiência na redação de relatórios.

f) Ter conhecimentos técnicos para a elaboração de políticas públicas, normas e
regulamentos que contribuam na melhoria das condições de trabalho não
regulamentado na região; idealmente um/uma profissional formado ou graduado em
ciências sociais e/ou políticas.

g) Ampla disponibilidade horária, embora não necessariamente com exclusividade, mas
com dedicação prioritária. Da mesma forma, disponibilidade para realizar viagens a
trabalho a fim de agregar filiados e/ou acompanhar filiados em seus processos
organizativos quando for solicitado.

h) Ter pleno e profundo conhecimento dos instrumentos teóricos e documentos
produzidos pela COTRADO ALAC, HNI, WIEGO, OIT e outros organismos
internacionais relacionados ao campo social do trabalho.

i) Capacidade de se comunicar e lidar com pessoas, a fim de interagir de forma eficaz
com os sindicatos filiados. Bom trabalho em equipe, mas também de forma
independente.

j) Ter conhecimentos de leitura e escrita nos idiomas espanhol, inglês e português, para
a comunicação escrita com as organizações de base da região. Do mesmo modo, ter
habilidades em redação de mensagens e discursos de conteúdo político coerente com
as responsabilidades do cargo.

k) Pelo menos 3 anos de experiência profissional relevante, idealmente, trabalhando
diretamente com grupos de mulheres e trabalhadores.

l) Residir na região da América Latina.
m) Pelo menos 5 anos de trabalho no setor de desenvolvimento.

Horário e local de trabalho

Função em tempo integral. A remuneração será decidida com base na experiência de
trabalho.

Solicitação:
Por favor, envie seu currículo e uma carta de interesse no máximo até 15 de fevereiro de
2023.

cotradoalac@gmail.com
sarbani.kattel@homenetinternational.org
laura.morillo@wiego.org
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