
 
 
 
 

Descrição da Posição 
 

Cargo 

 

Coordenador da BIEN para a América Latina 

(por 12 meses) 

Subordinado ao Comitê Executivo da BIEN e um a Gerente de Linha 
designado. 

Responsabilidades Formalizar as estruturas e operações da BIEN na 
América Latina em relação aos seus afiliados e 
membros atuais e potenciais; incentivar o conhecimento 
da Renda Básica na região 

Localização País latino-americano 

 

 

 

Antecedentes e Contexto 

 
O Projeto 
 
A BIEN é uma rede global de membros individuais e afiliados de quase 45 países. 
Desde 1986, ela tem atuado como um Hub central na explicação do que é a renda 
básica global. Atualmente aguarda com expectativa um novo e empolgante projeto 
de três anos para o estabelecimento e fortalecimento dos Centros Regionais de 
Renda Básica, que fortalecerão e expandirão a atividade global da BIEN e 
permitirão que ela atenda às muitas demandas impostas pela crescente e cada vez 
mais ativa comunidade de Renda Básica global.  
 
A BIEN se propõe a estabelecer e construir em conjunto um hub da BIEN para a 
América Latina.  
 
Tal Hub: 
 

- apoiará a BIEN em sua principal missão de “educar o público em geral 
sobre a Renda Básica, ou seja, um pagamento periódico em dinheiro 
vivo entregue incondicionalmente a todos os indivíduos, sem 
necessidade de prova de recursos ou exigência de trabalho”; 

- servirá de elo entre os indivíduos e grupos comprometidos ou 
interessados na Renda Básica; 

- estimulará e divulgará pesquisas sobre a Renda Básica; 

- fomentará a discussão pública esclarecida sobre a Renda Básica em 
toda a região da América Latina; 

- iniciará estudos-piloto sempre que possível; 

- organizará conferências e seminários sobre o tema na região; 



 
- fortalecerá o movimento em favor de renda básica na região. 

 

Para alcançar esses objetivos, a BIEN deseja nomear um Coordenador do Hub da 
BIEN para a América Latina, cujas responsabilidades são: 

 

Objetivos 
 

1. Estabelecer o Hub latino-americano da BIEN, cujo objetivo será funcionar 
como um Hub de Atividades, com um maior número de atividades 
funcionando de forma eficiente; 

2. Aumentar a cobertura geográfica de afiliações e associados e o alcance da 
BIEN na América Latina; 

3. Fortalecer a identidade da BIEN como um Polo Regional Latino-Americano, 
em particular com o aumento do corpo de conhecimento da BIEN sobre 
Renda Básica na experiência latino-americana; e garantir que esteja bem 
documentada, bem estruturada e facilmente acessível on-line nos idiomas 
falados na América Latina. Isso permitirá que um maior número de pessoas 
de regiões que não falam inglês contribuam para a discussão e também 
tenham acesso a conhecimentos e recursos sobre Renda Básica; 

4. Fortalecer a atividade regional relacionada com as atuais parcerias 
estratégicas e iniciar mais parcerias em número e domínios; 

5. Tornar a BIEN financeiramente sustentável: levantando mais fundos e 
permitindo que a BIEN deixe de depender de um único grande doador; 

6. Permitir que a BIEN desenvolva uma estrutura descentralizada ativando 
afiliados e membros em toda a América Latina. 

7. Destacar a característica latino-america do debate sobre a Renda Básica e 
acrescentar ao caráter global da BIEN em oposição ao eurocentrismo. 

 
Embora esta posição venha com objetivos claros, esperamos que o candidato bem-
sucedido traga suas próprias ideias, entusiasmo e liderança para a função - haverá 
amplo espaço para que ele molde o que faz e como o faz, e assim, de fato, moldar 
a trajetória futura do trabalho da BIEN na América Latina e na BIEN como um todo. 
 
Detalhes 
 
Esta posição será por um período fixo de um ano, os primeiros três meses dos quais 
serão um período probatório. Atualmente, o cargo é financiado por uma doação do 
Mustardseed Trust. 
 
O salário ou o honorário do contrato será negociado e estará relacionado ao custo 
de vida no país de residência, vinculado, porém, a um salário decente. O ocupante 
deste cargo será um contratado terceirizado e seu relacionamento com a BIEN será 
regido por um contrato de nível de serviço. Ele ou ela não será empregado/a 
diretamente pela BIEN. 
 
A BIEN é uma Organização Incorporada de Caridade registrada no Reino Unido e 
é uma organização em rede sem sede. O indicado trabalhará remotamente e 
prestará contas ao Comitê Executivo da BIEN por meio de um membro nomeado 



 
pelo comitê. A língua oficial de trabalho da BIEN é o inglês, embora os relatórios 
periódicos possam ser feitos em espanhol ou português. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Objetivos do cargo 

 
Divulgar a renda básica, criar em conjunto com a BIEN um movimento de renda 
básica e institucionalizar a sua atividade na América Latina. 
 

 
 

Principais deveres e responsabilidades 

 

1 

 

Estabelecer e fortalecer o Hub da BIEN para a América Latina e 
institucionalizar atividades descentralizadas da BIEN nos países latino-
americanos. 

2 

 

Expandir e apoiar o ecossistema da renda básica na América Latina, por 
exemplo, através da realização de reuniões “sandpit” (caixa de areia) ou de 
conferências regionais que reúnam diversos atores que criem juntos sinergias 
em torno do tema da renda básica. 

3 Aumentar o número de membros da BIEN na região. 

4 Identificar fontes de financiamento adicional e preparar propostas para 
entidades financiadoras. 

5 Identificar operadores nacionais e iniciar discussões e encorajar a formação 
de novos grupos e potenciais afiliados. 

6 Representar publicamente a BIEN em diferentes fóruns públicos. 

7 Estimular e divulgar as pesquisas sobre a Renda Básica na região ou sobre a 
região. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, envie a sua candidatura e curriculum vitae para os seguintes 

endereços de email: 
 
wolfgang@basicincome.org 
dianabashur@gmail.com  
 
As inscrições devem chegar aos endereços de e-mail até 1º de março de 
2023 

mailto:wolfgang@basicincome.org
mailto:dianabashur@gmail.com


 
  

Especificação da pessoa 
 

Critérios 

 

Essencial Desejável 

Experiência / Conhecimento 
 

  

Conhecimento da Renda Básica e de suas 
possibilidades. 

√  

Engajamento atual com debates e organização da 
Renda Básica. 

 √ 

Simpatia pelos objetivos e valores éticos da BIEN. √  

Experiência de organização, com particular ênfase 
na construção de movimentos e construção de 
redes. 

√  

Experiência de engajamento e promoção de 
crescimento entre redes descentralizadas. 

√  

Construção de coalizões, em particular através de 
diferenças políticas ou estratégicas. 

√  

Construção institucional, incluindo o 
estabelecimento de estruturas que permitam aos 
voluntários colaborar de forma eficaz e canalizar 
suas paixões e habilidades. 

√  

Arrecadação de fundos, incluindo solicitações de 
financiamento e doações e engajamento de 
parceiros. 

√  

Gestão de equipes. √  

Trabalho independente, incluindo definição de 
objetivos próprios e gestão de horários flexíveis.  

√  

Capacidades   

Capacidade de trabalhar de forma independente e 
eficaz 

√  

Capacidade de se comunicar efetivamente na 
forma oral e escrita em espanhol/português 

√  

Capacidade de se comunicar efetivamente na 
forma oral e escrita em inglês 

 √ 

Capacidade de se comunicar efetivamente em 
outros idiomas além do inglês. 

 √ 



 

Alfabetização informática. √  

Sólida capacidade profissional de facilitação, por 
ex. em torno de “Sandpits Inovadores”. 

√  

Formação superior relevante √  

Pós-graduação relevante.  √ 

Capacidade de pesquisa.  √ 

 


