
Escritório Regional da IFLA para a América Latina e o 
Caribe: 
Chamada para inscrições para sediar o Escritório 
Regional 

 
 

Introdução 
A Federação Internacional das Associações de Bibliotecários e Instituições (IFLA) 
http://www.ifla.org/ tem três Escritórios Regionais para ajudá-la a realizar suas 
atividades regionais. São eles o Escritório da Ásia e Oceania localizado no Comitê 
de Direção da Biblioteca Nacional de Singapura, o Escritório da África localizado na 
Universidade da África do Sul em Pretória, e o Escritório da América Latina e Caribe 
localizado no Rio de Janeiro, Brasil..  
 
O Escritório Regional, como órgão representante da IFLA desempenha um papel de 
liderança na região. Cada escritório é gerenciado por um(a) Gerente Regional e está 
ligado á Direção da IFLA (IFLA Headquarters) em Haia, Holanda. 
 
Devido à próxima saída da Gerente Regional da América Latina e Caribe, a IFLA 
está procurando candidaturas de organizações da região interessadas em 
estabelecer e prover de pessoal um novo Escritório Regional. 
 
A organização cuja candidatura for bem sucedida firmará um acordo com a IFLA por 
um período inicial de três (3) anos. Este acordo será revisto quando estiver próximo 
o fim do período inicial e poderá, por mútuo consentimento, ser renovado para mais 
um período. 
 
Processo de seleção 
As inscrições devem ser recebidas pela Direção da IFLA (IFLA HQ) até 19 de 
novembro de 2010. Todas as inscrições válidas serão examinadas por um comitê de 
seleção de acordo com os critérios estabelecidos abaixo, junto com as informações 
requeridas fornecidas pelo candidato no questionário anexado. O comitê poderá, se 
necessário, pedir esclarecimento sobre algum assunto incluído na inscrição, mas 
não aceitará informações adicionais ou novas depois da data limite de inscrição. 
 
O comitê de seleção será constituído por: o Presidente da Divisão 5, o Presidente ou 
um representante do Comitê Permanente da Seção da América Latina e do Caribe, 
um representante da Junta de Governo (Governing Board), a Secretária-Geral. Ao 
compor o comitê a Junta de Governo verificará se não ha conflito de interesses entre 
membros do comitê e candidatos.  
 
O cronograma do processo de seleção é o seguinte: 
 
19 de novembro de 2010 – inscrições devem ser recebidas na IFLA HQ; 
8 de dezembro de 2010 – recomendação do Comitê de Seleção para a decisão da 
Junta de Governo da IFLA; 
8 de dezembro de 2010 – os inscritos serão avisados pela Junta de Governo de qual 
foi a organização escolhida. 
 
A Secretária-Geral começará então as conversações com a organização escolhida 
para a preparação e assinatura do acordo. 
 

http://www.ifla.org/


 
Sede do Escritório Regional da IFLA para a Região da América Latina e do 
Caribe 
 
Funções do Escritório Regional e seu pessoal 
 
O que se segue é um resumo das atividades do Escritório Regional e de seu 
pessoal: 
 

1. Promover a IFLA na região. 
 

2. Assistir à IFLA e sua Junta de Governo na implementação na região das 
ações de seu Plano Estratégico. O Escritório Regional e seu pessoal 
sustentarão e serão guiados sempre pelos valores, políticas e procedimentos 
da IFLA. 
 

3. Ligação com a IFLA ALP, outras atividades básicas e unidades profissionais 
da IFLA na organização ou coordenação de atividades ou projetos na região. 
 

4. Provê apoio logístico e administrativo para os membros do Comitê 
Permanente da Seção da América Latina e do Caribe e da Divisão Regional 
(5) para ajudá-los a realizar as atividades da IFLA na região, incluindo a 
assistência para a organização de reuniões do Comitê Permanente. 

 
5. Organiza as comunicações, tanto com a IFLA HQ como no interior da região 

(newsletters, website, listservs), incluindo a ligação com grupos de tradutores 
como necessário. 

 
6. Colabora com a IFLA HQ e unidades da IFLA para identificar fontes de apoio 

financeiro de projetos e atividades da IFLA na região.  
 

7. Gerencia o orçamento do Escritório Regional a ajuda no gerenciamento dos 
orçamentos dos projetos regionais da IFLA.  

 
8. Empreende atividades para aumentar e fortalecer o corpo de membros da 

IFLA na região, incluindo a manutenção e recrutamento de membros. 
 
9. Outras atividades que possam ser estabelecidas por acordo escrito de tempos 

em tempos durante a vigência do período do contrato do Escritório Regional. 
 
O(A) Gerente do Escritório Regional e todo pessoal de apoio devem ser funcionários 
da organização que sedia o Escritório, desempenhando o papel de representante da 
IFLA HQ na região. O(A) Gerente é responsável por gerenciar o Escritório Regional 
e suas atividades. O papel do(da) Gerente Regional será estabelecido no acordo a 
ser firmado entre a IFLA e a organização que hospedará o Escritório. 
 
O(A) Gerente Regional mantém contato regular com a IFLA HQ em todos os 
assuntos que interessem à região da América Latina e do Caribe. A IFLA HQ apóia 
o(a) Gerente Regional através de comunicações abertas sobre as operações da 
IFLA e transmitindo informações, incluindo material promocional disponível, folhetos, 
etc. Espera-se que o(a) Gerente Regional esteja presente anualmente aos 
Congressos Mundiais de Bibliotecas e Informação da IFLA.  



 
Critérios de seleção para sediar o Escritório Regional 
Na seleção do melhor lugar para sediar o Escritório Regional os seguintes critérios 
são importantes: 
 

1. O local deve ter boas e fáceis conexões para viagens e idealmente deve ter 
fácil acesso a um importante aeroporto internacional. 

 
2. O local deve estar conectado a serviços de comunicações bons e confiáveis. 
 
3. O local deve estar em um país politicamente estável, que tenha um alto nível 

de liberdade de acesso à informação e liberdade de expressão. 
 
4. A organização sede deve ser membro não devedor da IFLA, com um histórico 

de participação nas atividades da IFLA. 
 
5. A organização sede deve fornecer ao Escritório Regional acomodações 

providas dos serviços básicos, incluindo boas comunicações, uma posição em 
seus quadros ou alocação para a posição de Gerente Regional, e acesso para 
apoio de pessoal ao gerente Regional onde necessário. 

 
6. A Direção mais alta da organização sede deve apoiar a hospedagem do 

Escritório Regional. 
 
 
Custos 
A organização sede pagará os salários, despesas de manutenção e custos 
operacionais do Escritório Regional. Alguns fundos orçamentários para itens 
específicos podem ser solicitados da IFLA. Os fundos providos pela IFLA incluem 
uma ajuda de cerca de EUR5.000 para ajudar na reunião e custos de viagem dos 
membros do Comitê Permanente para a reunião anual fora do Congresso da IFLA. 
Outros fundos podem ser fornecidos pela IFLA para material promocional ou boletim 
de notícias (newsletters), todavia a quantia total não poderá ser de mais de 
EUR20.000. 
 
O financiamento de projetos é separado desses custos. 
   
Detalhes do contrato 
Uma amostra do contrato foi anexada. 
 
Apresentação das inscrições 
Por favor, prepare sua apresentação respondendo ao questionário em anexo. Por 
favor, assegure-se de que tenha respondido a todos os critérios.  
 
As apresentações devem ser em Inglês. 
 
As apresentações devem ser submetidas eletronicamente e recebidas pela IFLA 
Headquarters em 19 de novembro de 2010, para ifla@ifla.org escrevendo no 
campo assunto ‘LAC Regional Office Submission’. O recebimento de sua inscrição 
será confirmado. 
 

mailto:ifla@ifla.org


Por favor, contate a Secretária-Geral Jennefer Nicholson na IFLA Headquarters se 
você tiver quaisquer dúvidas sobre o papel do Escritório Regional, o processo de 
seleção ou termos do acordo. 
 
IFLA 
P.O. Box 95312 
2509 CH The Hague  
Netherlands 
Tel  +31 70 31 40 884 
Fax +31 70 38 34 827 
Email ifla@ifla.org  
 

Questionário 
 
Organizações que se oferecem para sediar o Escritório Regional da IFLA para 
a América Latina e o Caribe 
 
Por favor, remeta até 19 de novembro de 2010 para: 
 
IFLA Headquarters 
Email ifla@ifla.org 
Assunto: LAC Regional Office Submission 
 
1. Detalhes de endereço completo da organização: nome, endereço postal, 

endereço local, telefone, correio eletrônico (email), pessoa para contato e sua 
posição na organização, telefone e endereço de email. 

 
2. É esse o mesmo endereço do Escritório Regional proposto (RO)? 

Se não for, por favor, dê os detalhes. 
 
3. Por favor, descreva as conexões de transporte: qual (ais) aeroporto (s) 

internacional (ais) nas vizinhanças, estradas e conexões de transporte 
público? Por favor, forneça um mapa mostrando a posição do RO proposto 
em relação a essas conexões de transporte. 

 
4. Por favor, descreva as telecomunicações a que o Escritório terá acesso: 

provedores, redes locais e redes mais amplas, largura de banda, etc. 
 
5. Por favor, faça um esboço da situação política geral (nacional e local) com 

especial ênfase na estabilidade, liberdade e acesso à informação e liberdade 
de expressão. 

 
6. Por favor, descreva as instalações que você pretende oferecer para sediar o 

OR IFLA: localização exata, número de metros quadrados disponíveis, 
equipamentos de telecomunicações (internet, email, fax, telefone), infra-
estrutura organizacional e apoio (gerência do escritório, serviços, fotocópias, 
etc.); e outros serviços que podem existir na organização e que poderão ser 
usados pelo escritório. 

 
7. Por favor, forneça o nome, afiliação e detalhes relevantes sobre a pessoa que 

exercerá as funções de Gerente Regional da IFLA (RM). Por favor, inclua os 
planos de supervisão ou de subordinação para o RM dentro da sua 

mailto:ifla@ifla.org
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organização, e o número de horas por semana que o RM trabalhará nestas 
funções ou outra qualquer pessoa que trabalhe no apoio ao RM. 

 
8. Por favor, indique o nível de apoio financeiro que pode ser oferecido por ou 

através da organização anfitriã para estabelecer e manter o IFLA RO e o RM. 
 
9. Por favor, indique quando o RO estará disponível e o RM assumirá suas 

funções. 
 
10. Por favor, forneça quaisquer detalhes adicionais, fatos, dados relevantes para 

esta inscrição. 
 
11. Por favor, anexe o seguinte: 
 

A. Carta de apoio do Dirigente de mais alto nível da sua instituição (Chief 
Executive Officer) (Diretor, etc como apropriado). 

 
B. Informações sobre a organização que deseja sediar o Escritório 

Regional da IFLA (RO): nome, missão, objetivos, natureza e 
abrangência de suas atividades, estrutura organizacional geral, 
tamanho do orçamento anual e pessoal. 

 
C. Curriculum vitae da pessoa proposta para a posição de Gerente 

Regional (RM). 
 
 
Anexo – Amostra de contrato para o Escritório Regional da IFLA  
ACORDO DE COLABORAÇÃO CONJUNTA PARA A LOCALIZAÇÃO DO 

ESCRITÓRIO REGIONAL DA IFLA PARA [REGIÃO] EM [LOCALIZAÇÃO] 
 

ENTRE: 

 

A [organização anfitriã], sendo uma divisão autorizada da [organização principal] (a partir 

daqui referida como []), representada por [nome e posição], por um lado: 

 

E 

 

A Federação Internacional das Associações e Instituições Bibliotecárias (a partir daqui 

referida como “IFLA”), representada pela Sra. Jennefer Nicholson, Secretária-Geral, por 

outro lado. 

 

PREAMBÚLO 

O Escritório Regional da IFLA foi adjudicado a [organização anfitriã] pela Junta de Governo 

da IFLA (Governing Board), depois de um processo de seleção entre as partes interessadas na 

região [].  O Escritório Regional exerce um papel de liderança na região [] em nome da IFLA. 

O Gerente Regional pode ser visto como um representante permanente da IFLA HQ na 

região.  

 

Este acordo não confere a [organização anfitriã] ou seus representantes o direito de assumirem 

compromissos financeiros ou legais com terceiros em nome da IFLA, a não ser que a IFLA 

tenha concordado especificamente com isso. 

 



ARTIGO 1 –ABRANGÊNCIA DO ACORDO 
Este acordo cobre as relações entre o Escritório da IFLA para a [região] na [organização 

anfitriã], seu Gerente e a IFLA. 

 

ARTIGO 2 – FUNÇÕES DO ESCRITÓRIO REGIONAL 

 [a serem especificadas depois do acordo entre ambas as organizações] 

 

ARTIGO 3 - ATIVIDADES DO GERENTE REGIONAL 

A [organização anfitriã] indica o Gerente Regional para a [região] em consulta com o 

Secretário-geral da IFLA. 

 

O gerente regional desempenha as seguintes atividades: 

[a serem especificadas baseadas nas funções do Escritório Regional] 

 

ARTIGO 4 – TERMOS E CONDIÇÕES FINANCEIRAS 

O Gerente Regional e a IFLA devem se por de acordo anualmente antes do dia 31 de 

dezembro de cada ano calendário, sobre o orçamento para as atividades financiadas pela IFLA 

para o ano seguinte, tendo por base a proposta orçamentária submetida à IFLA pelo Gerente 

Regional em 1 de outubro. Depois da decisão final da IFLA, a Federação deverá enviar a 

verba orçamentária para a [organização anfitriã]. 

 

ARTIGO 5 – REVISÃO PERIÓDICA 
Uma revisão das atividades e do desempenho do Escritório Regional e do Gerente Regional 

será realizada no último ano do acordo com vistas a uma renovação do mesmo. 

 

ARTIGO 6 – DURAÇÃO DO ACORDO 

Este acordo é para um período de três (3) anos a partir de [1 de Janeiro de 2011]. Quando da 

conclusão do período estabelecido, este acordo poderá ser mutuamente renovado pelas partes 

para períodos adicionais [como mutuamente acordado], nos termos que forem combinados. 

 

ARTIGO 7 – TÉRMINO DO ACORDO 

Se qualquer das partes não quiser renovar o Acordo ao fim de qualquer período, a dita parte 

deve notificar a outra por carta registrada com aviso de recibo pelo menos seis (6) meses antes 

do fim do presente período do Acordo. 

 

Em caso de uma séria quebra de obrigações por uma das partes, e depois de uma injunção que 

não foi obedecida por um (1) mês, a outra parte tem o direito a terminar este Acordo por carta 

registrada sem prejuízo de qualquer indenização que possa pedir à outra parte. 

 

O presente Acordo pode ser terminado pela IFLA durante sua vigência, por recomendação do 

Secretário-Geral, com um aviso prévio de seis (6) meses. O Acordo pode ser terminado por 

escrito pela [organização anfitriã] avisando à IFLA com seis (6) meses de antecedência. 

 

ARTIGO 8 – ESTABELECIMENTO DE JURISDIÇÃO E LEI APLICÁVEL AO 

ACORDO 

Em caso de qualquer disputa, as partes empenhar-se-ão para manter essas disputas fora das 

cortes de qualquer país ou jurisdição. Se elas não conseguirem chegar a um acordo, os 

Tribunais Administrativos da Holanda serão a única jurisdição.  

 

 

 

 



ARTIGO 9 - MISCELÂNEA 
 

Emendas 

Nenhuma emenda pode ser feita a este Acordo salvo se por escrito e assinada por ambas as 

partes. 

 

Transferência de Direitos e Obrigações 

Nenhuma das partes pode alocar transferir totalmente ou em parte seus direitos e obrigações 

neste Acordo sem antes ter obtido o consentimento por escrito da outra parte. 

 

Força maior 

Nenhuma das partes deve ser responsabilizada ou ter obrigações relativas a qualquer perda 

como uma consequência de qualquer atraso ou falha em cumprir suas obrigações 

estabelecidas neste documento resultantes de, mas não restritas a, um caso de força maior ou 

qualquer outra causa independente da vontade e fora do controle da parte considerada. 

 
 

 

Assinado: 

 
 


