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ANÚNCIO DE VAGA 
 

Consultoria para elaboração de análise comparativa das políticas de 
alimentação e nutrição – Brasil e Moçambique 
 
Local: Brasília, Brasil 
Data limite para aplicação: 06 de Janeiro de 2022 
Tipo de contrato: Consultoria por produto (Special Service Agreement - SSA) 
Duração do contrato: 11 meses   
_______________________________________________________________________ 
 
O Escritório do Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos 
(CdE/WFP) no Brasil contrata consultor para elaborar análise comparativa das políticas de 
alimentação e nutrição entre os países participantes do Projeto (Brasil e Moçambique – 
Tete  e Manica), ações, estratégias e programas existentes  para enfrentamento da má 
nutrição em Moçambique e Brasil,  além de identificar boas práticas relacionadas a 
produção consorciada com algodão na região do Projeto Além do Algodão.  
 
Contexto  

O Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas – PMA estima que pelo menos 66 
milhões de crianças em idade escolar nos países em desenvolvimento padecem de fome. 
Outros 67 milhões não vão à escola. Para lidar com a fome entre as crianças, os governos 
recomendam o estabelecimento de políticas e  programas nacionais de alimentação e 
nutrição, sistema alimentares sustentáveis, programas que atendam escolares nas 
localidades onde eles não existem e aumento da cobertura, melhora da qualidade e 
sustentabilidade para aqueles programas nos quais alguns aperfeiçoamentos são 
desejáveis. Um exemplo destes programas é a alimentação escolar que se apresenta como 
uma das ferramentas essenciais para conter a fome e a desnutrição e também como uma 
rede de proteção social que aporta resultados positivos em múltiplas dimensões em áreas 
de educação, saúde, nutrição, igualdade de gênero e desenvolvimento local 
socioeconômico. Outro exemplo, são os programas que incentivem as compras locais 
especialmente dos pequenos produtores com produção orgânica que não causam 
problemas na natureza. A ONU espera um aumento de 50% na demanda total de alimentos 
e de 73% na demanda por proteína animal até 2050, quando a população global estimada 
será de quase 10 bilhões e a renda global o triplo do que é hoje. De acordo com 
especialistas, até o momento, a agricultura e o meio ambiente têm sido vistos como um 
jogo de soma zero. Os sistemas alimentares sustentáveis usam técnicas que não só evitam 
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a degradação da natureza como trabalham ativamente para restaurá-la enquanto mantêm 
ou aumentam a produção de alimentos.   
 
Segundo Johnny McClung, o mundo deve “acelerar a adoção de práticas de produção 
regenerativas na economia global de alimentos pode ser a oportunidade mais econômica 
que temos para restaurar a natureza.” 
 

O Centro de Excelência contra Fome do Programa Mundial de Alimentos (CdE/PMA), 
instalado em Brasília desde 7 de abril de 2011, busca ser um espaço global de intercâmbio 
de experiências, de desenvolvimento de capacidades, de promoção da cooperação Sul-Sul, 
de desenvolvimento de redes de proteção social. Representa uma colaboração entre o 
governo brasileiro, por meio da Agência Brasileira de Cooperação (ABC), e o PMA, de forma 
a compartilhar expertises, saberes, conhecimentos e experiências. Busca servir como 
plataforma global de conhecimentos sobre produção de alimentos sustentáveis, 
alimentação escolar, nutrição e segurança alimentar e nutricional, com uma base de 
experts e um sistema de monitoramento da implementação dos projetos nos países. 
Também deve contribuir para a divulgação de boas práticas e lições aprendidas nessas 
áreas, de forma a fortalecer as capacidades nacionais, com soluções sustentáveis. 
Um dos trabalhos desenvolvidos pelo CdE/PMA em parceria com a ABC, escritórios locais 
do PMA em países da África, como Moçambique, Tanzânia e Benin, é o Projeto Além do 
Algodão, que tem como objetivo, por meio da cooperação Sul-Sul, apoiar pequenos 
produtores de algodão e instituições públicas no escoamento da produção dos 
subprodutos do algodão (óleo, torta, etc.) e de produtos advindos da produção consorciada 
de algodão (milho, sorgo, feijão, etc.), incluindo programas de alimentação escolar. O 
objetivo é incrementar a produção, a renda local e a segurança alimentar e nutricional dos 
agricultores familiares. 
 
O Projeto atua de forma complementar a outras iniciativas de cooperação Sul-Sul 
conduzidas pelo governo brasileiro no setor cotonicultor na África. Uma dimensão principal 
desse Projeto é a vinculação com a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) uma vez que 
é possível abarcar as discussões em torno da estrutura conceitual de sistema alimentar. 
Isso significa abranger desde os meios de produção, as formas de processamento, de 
abastecimento, de comercialização e de distribuição, a escolha e consumo dos alimentos, 
incluindo as práticas alimentares individuais e coletivas, até a geração e a destinação de 
resíduos.  
 
Esta abrangência permite compreender o Projeto Além do Algodão Moçambique como 
contribuinte em três eixos, a saber: Produção; Escoamento e Comercialização; e Educação 
Alimentar e Nutricional (EAN). Cabe ressaltar, ainda, que o eixo de Educação Alimentar e 
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Nutricional tem em vista à melhoria da situação de SAN das famílias abrangidas pelo 
projeto. 

Objetivos da consultoria Por meio da presente consultoria, espera-se a entrega dos 
seguintes produtos: 

Produto 1: Plano de trabalho – cronograma das atividades para elaboração dos produtos, 
incluindo: organização estrutural dos documentos, metodologia da coleta e das análises 
das informações necessárias (revisão bibliográfica, análise documental, entrevistas e 
reuniões técnicas), entrega das versões parciais e finais dos documentos. O plano de 
trabalho deve conter uma descrição detalhada da metodologia que será aplicada na 
elaboração dos documentos, incluindo procedimento de coleta dos dados (análise de 
evidências e análise documental, entrevistas e reuniões com as áreas técnicas dos dois 
países envolvidos, entidades dos países, pessoal técnico correspondentes e quaisquer 
outros atores envolvidos nos processos de formulação, implementação e monitoramento 
e avaliação das políticas e ações de alimentação e nutrição nos países). A metodologia deve 
ser referenciada e explicada como a mais adequada para responder aos objetivos da 
consultoria. Caso seja necessário e solicitado, apresentar proposta de questionário a ser 
aplicado. Além disso, o plano de trabalho deve prever o apoio às ações e atividades 
realizados no âmbito do Projeto pelo CdE/PMA e, por exemplo, apoiar na realização de 
seminários e discussões no período da consultoria (1 mês). 

Produto 2: Análise das políticas de alimentação e nutrição em Moçambique, com foco em 
Tete e Manica) - Breve contexto geral e desafios atuais de saúde e nutrição em 
Moçambique. Descrição sucinta das políticas de alimentação e nutrição em especial de 
alimentação escolar, compras locais dos agricultores familiares. Demais materiais 
utilizados na construção do produto, incluindo tabelas, gráficos e arquivos de backup das 
informações coletadas devem ser enviados junto a este Produto (4 meses). 

Produto 3: A partir do produto 2 finalizado, um policy brief deverá ser elaborado - contendo 
os principais aspectos da análise das políticas de alimentação e nutrição em Moçambique. 
O documento deve conter no máximo 20 páginas. Detalhes da estrutura e formato do 
policy brief serão definidos ao longo da consultoria junto com a área envolvida do CdE/PMA 
(2 meses). 
 
Produto 4: A partir do produto 2 finalizado,  material  pedagógico e preparação de cursos 
de capacitação para atores locais deverá ser elaborado - especialmente sobre os resultados 
enconrados a partir do produto 1, contendo os aspectos das boas práticas em nutrição, 
SAN, cardápios locais, para Moçambique respeitando a cultura local, tradição, safra, 
realcionando- o com a a produção consorciada de alimentos e algodão e compras locais. 
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Detalhes da estrutura e formato do cursos e e dos materiais serão definidos ao longo da 
consultoria junto com a área envolvida do CdE/PMA (3 meses). 
 
Produto 5: Relatório sobre a implementação do segundo Plano Operativo Anual do Projeto-
país “Além do Algodão Moçambique” (1 mês).  
 
Além da entrega dos 5 produtos, o consultor(a) deverá realizar acompanhamento das 
atividades de implantação do Plano Operativo Anual do Projeto – país “Além do Algodão 
em Moçambique, ao longo dos 11 meses de contrato. 

 

Qualificação: 

• Competências: disponibilidade, responsividade, capacidade analítica e prospectiva, 
habilidade de intervir em cooperação, conhecimento teórico e instrumental dos 
temas relacionados à alimentação e nutrição. 

• Formação: Graduação em nutrição. Pós-graduação em áreas de ciências da saúde 
é um diferencial. 

• Experiência: Mínimo de 5 anos de experiência na elaboração de estudos e/ou 
análises comparativas no âmbito da alimentação e nutrição e segurança alimentar 
e nutricional; Experiência com programas de alimentação escolar brasileiro e 
moçambicano, programas ou projetos de compras locais de agricultores familiares. 
Experiência em projetos internacionais é um diferencial.  

• Língua: Fluência em Português e conhecimento de trabalho em Inglês.  
 
O candidato precisa ter nacionalidade brasileira ou ter visto com autorização de trabalho 
no país. 
 

Detalhamento do contrato 

As orientações e acompanhamento do trabalho do consultor serão feitos através de 
contatos frequentes e reuniões periódicas com a equipe do Projeto no WFP Brasil e WFP 
Moçambique.  

 

Prazo de execução 

A submissão dos produtos para apreciação e aprovação deverão ser feitas nos tempos 
determinados neste Termo de Referência.O acompanhamento do projeto deverá 
acontecer durante todo o período do contrato, no ano de 2022.  

Prazo de entrega/pagamento dos produtos: 
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Produto 1:  

Valor: BRL $ 20.944,00 (10%)  

Produto 2:  

Valor: BRL $ 52.360,00 (25%) 

Produto 3:  

Valor: BRL $ 52.360,00 (25%) 

Produto 4:  

Valor: BRL $ 41.888,00 (20%) 

Produto 5:  

Valor: BRL $ 41.888,00 (20%) 

Valor total da consultoria: BRL $ 209.440,00  

 

Local de Trabalho: Brasília, Brasil  

Viagens esperadas:  São esperadas viagens a Moçambique para acompanhamento do 
projeto e coleta de dados. Todos os custos relacionados a passagens e diárias serão 
cobertos pelo Projeto Além do Algodão em Moçambique. 

Forma de pagamento: Os pagamentos são realizados no penúltimo dia de cada mês, caso 
as versões finais sejam aprovadas até o dia 20 do corrente. De outra forma o consultor 
receberá o pagamento somente após ter o produto aprovado em sua versão final revisada, 
por meio de autorização da Coordenação do Projeto, no ciclo de pagamento do mês 
seguinte. 

Como aplicar? 

1 – Vá até o endereço: https://www.wfp.org/careers/job-openings - Registre-se na 
plataforma e crie o seu currículo.  
2 – Clique em – Consultoria Brasil/Moçambique e depois em “apply” para submeter a sua 
aplicação e o seu currículo.  
IMPORTANTE: Você deve completer os passo 1 e 2 para que a sua aplicação seja 
considerada. 
 

Mulheres talentosas são incentivadas a se inscrever 

https://www.wfp.org/careers/job-openings
https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=155066&company=C0000168410P
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Procuramos candidatas e candidatos com a mais alta integridade e profissionalismo que 
compartilham nossos valores humanitários. Comprometemo-nos a promover a 
diversidade, a paridade de gênero, de raça e a igualdade entre homens e mulheres. 

O PMA se esforça para construir um ambiente de trabalho seguro e respeitoso, livre de 
assédio sexual e abuso de autoridade. Acreditamos na comunicação aberta, e todos os 
indivíduos no PMA são tratados com respeito, independentemente de sexo, idade, etnia, 
crenças religiosas e políticas, etc. 

 


