Fighting Hunger Worldwide

Anúncio de Vaga
Coordenador/a de Projeto
Tipo de contrato: Service Contract
Nível: SB-5
Data final para aplicação: 22 de abril de 2021
Previsão de início: Maio de 2021
Duração do contrato: 12 meses, com possibilidade de extensão.
Local: Brasília, Brasil

No Centro de Excelência contra a Fome do WFP Brasil, estamos à procura de profissionais
talentosos e experientes para nos apoiar como Coordenador/a de Projetos em Brasília,
Brasil. O/A Coordenador/a de Projeto será responsável por liderar e gerir projetos na área
de Alimentação e Nutrição e cooperação internacional. Coordenados pela Agência
Brasileira de Cooperação (ABC) e implementados pelo Centro de Excelência contra a Fome,
os projetos complementam outras iniciativas de cooperação Sul-Sul conduzidas pelo
governo brasileiro como os Projetos “Nutrir o Futuro” - Projeto de cooperação Sul-Sul para
o Enfrentamento da Múltipla Carga da Má Nutrição em Escolares, e também o Projeto "
Alternativas de escoamento dos subprodutos do algodão e culturas acessórias na África" que complementa outras iniciativas de cooperação Sul-Sul realizadas pelo governo
brasileiro no setor algodoeiro na África, como o Cotton-4 + Togo, Cotton Victoria e Cotton
Shire Zambezi.
Sobre o Centro de Excelência contra a Fome
O Centro de Excelência contra a Fome, WFP Brasil é um fórum global de diálogo político e
aprendizagem Sul-Sul em programas de alimentação escolar, nutrição e segurança
alimentar. O Centro de Excelência é o resultado de uma parceria entre o WFP e o governo
brasileiro e foi criado em 2011 para apoiar os governos da África, Ásia e América Latina no
desenvolvimento de soluções sustentáveis contra a fome. Fornecemos orientação política
e programática, assistência técnica, oportunidades de aprendizado e reunimos as nações
do sul para ajudá-las a desenvolver suas próprias soluções para alcançar o Objetivo de
Desenvolvimento Sustentável 2 - Fome Zero.
O Centro de Excelência é uma inovação que procura responder às demandas dos
governos por apoio técnico para fortalecer suas capacidades e conhecimentos nacionais
sobre alimentação escolar sustentável e para apoiá-los na concepção e gestão de uma
alimentação escolar nacional saudável e sustentável e outros programas de combate à
fome. Para mais informações, visite http://www.centrodeexcelencia.org.br.
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Sobre o Programa Mundial de Alimentos
O WFP – World Food Programme, é a maior agência humanitária de combate à fome do
mundo. Nossa missão é ajudar o mundo a alcançar a Fome Zero em nossas vidas. Todos os
dias, trabalhamos mundialmente para garantir que nenhuma criança vá para a cama com
fome e que os mais pobres e vulneráveis, particularmente mulheres e crianças, possam ter
acesso aos alimentos nutritivos de que necessitam. Para maiores informações, visite
http://www1.wfp.org/.
Responsabilidades e atividades
Como Coordenador/a de Projeto, você estará trabalhando sob a supervisão geral do Diretor
e Representante, e será responsável pelas seguintes atividades:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Coordenar as atividades do projeto chamado "Alternativas de escoamento dos
subprodutos do algodão e culturas acessórias na África";
Coordenar as atividades do projeto chamado "Nutrir o Futuro";
Buscar, desenvolver e manter ligação com os principais profissionais (na sociedade
civil, sistema ONU e governos) e ONGs responsáveis pelo desenvolvimento de
projetos nas áreas relacionadas;
Manter forte relacionamento entre o Centro de Excelência do WFP no Brasil, a sede
do WFP em Roma, o escritório regional no Panamá e outros escritórios de país nas
atividades relacionadas aos projetos;
Desenvolver propostas de novos projetos especialmente na área de nutrição e
Segurança Alimentar e Nutricional – SAN e apoiar o desenvolvimento de parcerias
para o WFP no Brasil;
Assegurar a conformidade dos projetos com os critérios e procedimentos das
políticas do WFP;
Ser responsável pela coordenação de missões, eventos, conferências e seminários
relacionados aos projetos;
Coordenar visitas técnicas e/ou treinamentos de funcionários em estreita
coordenação com outras unidades do WFP Brasil e do Governo Federal brasileiro
(como por exemplo, a ABC);
Supervisionar, direta ou indiretamente, a equipe dos projetos, bem como
consultores locais e internacionais baseados no campo dando suporte às suas
tarefas relacionadas aos projetos e fornecer treinamento e orientação técnica em
seu trabalho;
Facilitar o relacionamento e o diálogo entre o WFP Brasil e o governo brasileiro,
bem como outras instituições parceiras importantes;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordenar reuniões com membros do governo brasileiro, outras agências
internacionais e parceiros conforme necessário para a realização dos objetivos do
projeto;
Monitorar progressos necessários para a realização dos resultados e
implementação dos projetos;
Fornecer insumos técnicos para as pesquisas e parceiros governamentais em
relação à alimentação e nutrição, políticas e programas de segurança alimentar e
nutricional;
Assegurar a ligação efetiva com os responsáveis pela elaboração de políticas
relacionadas aos projetos, em vários níveis do governo e da sociedade civil;
Coordenar missões de países envolvidos nos projetos, visando atingir os objetivos
propostos;
Coordenar e avaliar os projetos de cada país envolvido;
Coordenar o intercâmbio de missões regionais relacionados aos projetos Além do
Algodão e Nutrir o Futuro;
Coordenar, sistematizar, revisar e validar pesquisas dentro do escopo e do prazo
dos projetos;
Supervisionar a preparação, divulgação e conclusão de relatórios analíticos em
tempo hábil, e informações relevantes para uso interno e externo;
Ser a/o responsável maior por assegurar que as atividades estejam de acordo com
os orçamentos, prazos e resultados esperados dos projetos;
Desempenhar outras funções relacionadas, conforme necessário.

Qualificações Mínimas
Formação educacional: Diploma universitário em Nutrição. Mestrado em áreas
relacionadas e/ou em Gerenciamento de Projetos é um diferencial.
Experiência:
• Mínimo de 15 anos de experiência profissional com responsabilidades progressivas
em coordenação de projetos, pesquisas ou programas de larga escala;
• Experiência em desenvolvimento internacional, cooperação Sul-Sul ou outra área
relevante para assistência ao desenvolvimento internacional;
• Conhecimento profundo sobre segurança alimentar e nutricional e políticas
públicas na área da saúde e nutrição;
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•
•

Experiência com gestão, implementação, avaliação e/ou monitoramento de
programas nacionais e projetos nacionais e/ou internacionais de Segurança
Alimentar e Nutricional (SAN) é essencial.
Experiência prévia na coordenação de projetos e/ou programas dentro do sistema
ONU será considerada uma grande vantagem.

Línguas: Fluência na comunicação oral e escrita em Português. O conhecimento prático de
algum dos idiomas oficiais das Nações Unidas (Inglês, Francês, Espanhol, Árabe, Russo ou
Chinês) será considerado uma vantagem.
Como aplicar?
Passo 1 – Vá em: http://www1.wfp.org/careers/job-openings - Se registre na plataforma
e crie o seu CV.
Passo 2 – Vá em – Coordenador/a de Projeto e em seguida clique em “Apply” para submeter
a sua aplicação.
OBS: Você deve completer os dois passos para ter sua aplicação registrada.
No formulário de solicitação, certifique-se de preencher as seções obrigatórias, anexar seu
CV, responder às perguntas de triagem e concordar com a declaração legal antes de enviar
sua solicitação.
Para competir os candidatos devem ser cidadãos brasileiros ou precisam ter permissão para
trabalhar no país.
Mulheres talentosas são encorajadas a se candidatarem!
Procuramos candidatas/os com a mais alta integridade e profissionalismo que
compartilhem nossos valores humanitários. Comprometemo-nos a promover a
diversidade, a paridade de gênero, raça e a igualdade entre homens e mulheres. O WFP
se esforça para construir um ambiente de trabalho que seja seguro e respeitoso, livre de
assédio sexual e abuso de autoridade. Acreditamos na comunicação aberta e cada
indivíduo no WFP é tratado com respeito independentemente do sexo, idade, etnia,
crenças religiosas e políticas.

