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Consultoria para Enfrentamento da Múltipla Carga de Má Nutrição em Escolares 

 
Local: Brasília, Brazil 
Data limite para aplicação: 25 de Maio de 2022 
Tipo de contrato: Consultoria por produto (Special Service Agreement - SSA) 
Duração do contrato:  08 meses 
 

O Escritório do Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos (CdE/WFP) 
no Brasil contrata Consultor para elaborar documentos sobre o mapeamento dos determinantes 
sinérgicos da múltipla carga de má nutrição e recomendações de políticas e estratégias para 
gestores 

   

Contexto 

O Centro de Excelência do WFP (CdE/WFP) foi estabelecido em 2011 como uma parceria inovadora 
entre o WFP e o governo brasileiro para facilitar o intercâmbio de soluções no âmbito da 
cooperação Sul-Sul trilateral para promover a segurança alimentar e nutricional. Trabalhando de 
perto com governos de 28 países, o CdE/WFP oferece uma abordagem multidimensional que 
promove a cooperação entre diferentes setores para fomentar a segurança alimentar e nutricional 
e alcançar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 2 – Fome Zero a agricultura 
sustentável. 

Nesse contexto, o CdE/WFP, a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério de Relações 
Exteriores (ABC/MRE) e a Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde 
(CGAN/DEPROS/MS), iniciaram parceria por meio do Projeto de Cooperação Sul-Sul para o 
Enfrentamento da Múltipla Carga de Má Nutrição em Escolares. O projeto prevê a colaboração das 
três instituições, e outras que serão definidas ao longo da jornada, na produção de evidências e 
troca de experiências exitosas entre o Brasil e outros países que também enfrentam o problema. 
Inicialmente foram identificados como países parceiros a Colômbia e o Peru. A parceria é dividida 
em dois grandes eixos: fortalecimento do espaço de cooperação Sul-Sul e apoio às ações da Década 
de Ação das Nações Unidas para Nutrição, que vai até 2025. A Década de Ação para Nutrição 
contempla atividades de fortalecimento da nutrição em diferentes setores e com capacidade para 
potencializar o cumprimento dos ODS, especialmente para a erradicação da fome e de todas as 
formas de má nutrição e promoção da saúde e bem estar. 

 

Objetivos da consultoria 

A consultoria tem por objetivo principal elaborar documentos técnicos sobre os determinantes 
sinérgicos da múltipla carga de má nutrição (incluindo a desnutrição, as carências nutricionais, o 
excesso de peso e a obesidade), a partir de evidências científicas robustas, e  policy brief sobre o 
tema contendo recomendações de políticas e estratégias para gestores. Os produtos incluirão 
também um levantamento de experiências nacionais e internacionais sobre o tema, apoio para 
realização de eventos e relatórios de eventos realizados nesse escopo.  
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Qualificação 

Competências: disponibilidade, responsividade, capacidade analítica e prospectiva, conhecimento 
teórico e instrumental dos temas relacionados à alimentação e nutrição. 

Formação: Graduação em nutrição. Mestrado e/ou Doutorado na área da saúde pública e/ou 
epidemiologia será considerado um diferencial. Publicação de artigos científicos e publicações 
sobre o tema específico da consultoria serão consideradas um diferencial. 

Experiência mínima: Mínimo de 5 anos de experiência comprovada em pesquisa e publicação na 
área de alimentação e nutrição e/ou na elaboração e implementação de políticas públicas no 
âmbito da alimentação e nutrição e segurança alimentar e nutricional.  

Experiência desejável: Experiência profissional no objetivo específico da consultoria, 
especialmente em projetos de análise, avaliação e implementação de políticas públicas na temática 
de alimentação e nutrição; Elaboração de artigos e documentos sobre alimentação e nutrição e seus 
fatores determinantes; Experiência de trabalho com organizações internacionais. 

Língua: Fluência em português e conhecimento de trabalho na língua inglesa e no espanhol. 

O candidato deve ter nacionalidade brasileira ou possuir autorização para trabalhar no Brasil. 

 

Produtos 

Por meio da presente consultoria, são esperados os seguintes produtos: 

1. Plano de trabalho: 

Cronograma das atividades para elaboração dos produtos solicitados, incluindo: organização 
estrutural dos documentos, escopo dos documentos que serão entregues, resumo da metodologia 
a ser utilizada (quando se aplicar para a coleta e as análises das informações necessárias), prazo de 
entrega das versões parciais e finais de todos os documentos a serem elaborados.  

 

2. Organização para realização de evento sobre os determinantes sinérgicos da múltipla carga de 
má nutrição: 

Responsável pela organização de evento técnico no primeiro semestre de 2022 sobre o tema, 
incluindo elaboração de convites, alinhamento com palestrantes e convidados, elaboração de 
documentos e programação para o evento.  

 

3. Relatório de evento sobre os determinantes sinérgicos da múltipla carga de má nutrição: 

Relatório técnico sobre o evento realizado. Este relatório deverá ter sua versão final também em 
Espanhol. As datas dos eventos, agenda, objetivo e os detalhes da estrutura e formato do relatório 
será definido ao longo da consultoria junto com as áreas e parceiros envolvidos, sob a coordenação 
do ponto focal do projeto do Centro de Excelência contra a Fome. 
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4. Versão preliminar dos documentos técnicos (policy brief e recomendações de políticas e 
estratégias para gestores) sobre os determinantes sinérgicos da múltipla carga de má nutrição: 

Documento preliminar contendo detalhamento e organização estrutural, detalhamento da coleta 
e das análises das informações necessárias (revisão bibliográfica, análise documental, 
detalhamento da base de dados que serão avaliadas, estratégias de busca e relacionados, 
entrevistas e reuniões com as áreas técnicas dos países envolvidos, entidades dos países, etc.). 

Os detalhes da estrutura e formato dos documentos serão definidos ao longo da consultoria junto 
com as áreas e parceiros envolvidos. 

 

5. Versão final dos documentos técnicos (policy brief e recomendações para gestores) sobre 
determinantes sinérgicos da múltipla carga de má nutrição: 

Documento revisado e aprovado em formato de policy brief contendo síntese de evidências que 
avalia criticamente e interpreta as pesquisas relevantes disponíveis sobre os determinantes 
sinérgicos da múltipla carga de má nutrição. O documento precisa transmitir quais são os 
determinantes sinérgicos da múltipla carga de má nutrição e quais ações são necessárias (resumo) 
para o seu enfrentamento, voltado para gestores. Como o policy brief deve conter 
aproximadamente 10 páginas para cumprir o seu objetivo, a análise para a construção das 
recomendações para ações e programas governamentais que visam melhorar as condições de 
saúde da população - principalmente no tocante ao objetivo da consultoria e do escopo do projeto 
Nutrir o Futuro - deve vir em um documento separado. Essas recomendações devem buscar 
sinergias considerando o escopo das ações de alimentação e nutrição no âmbito da cooperação sul-
sul do Projeto Nutrir o Futuro, isto é, as ações de alimentação e nutrição no Brasil, Colômbia e Peru.  

Esse documento será de grande valia para identificar conceitos importantes e concluir sobre o que 
a literatura informa sobre os determinantes sinérgicos da múltipla carga de má nutrição, apontando 
ainda problemas/questões que necessitam de novos estudos. Esse documento será um recurso 
essencial de evidência disponível para apoiarmos na gestão das políticas públicas e sobre possíveis 
áreas de intervenção visando a melhoria das condições de alimentação e nutrição dos países no 
âmbito do projeto Nutrir o Futuro. Esses documentos finais também devem ter suas versões em 
português e espanhol para o compartilhamento com os países envolvidos. 

Demais materiais utilizados na construção do produto, incluindo tabelas, gráficos e arquivos de 
backup das informações coletadas devem ser enviados junto ao produto final em formato editável. 

 

6. Elaboração de ‘roteiro’ para módulo de curso sobre os determinantes sinérgicos da múltipla carga 
da má nutrição: 

Produzir uma proposta de módulo de curso/treinamento que traduza os principais achados da 
síntese de evidências que avalia criticamente e interpreta as pesquisas relevantes disponíveis para 
os determinantes sinérgicos da múltipla carga de má nutrição. Essa proposta irá subsidiar a eventual 
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elaboração de cursos e/ou capacitações para compartilhamento da experiência brasileira em 
nutrição e no âmbito da múltipla carga de má nutrição com os países parceiros. 

Os detalhes da estrutura e formato serão definidos ao longo da consultoria junto com as áreas e 
parceiros envolvidos. 

 

7. Elaboração de roteiros de vídeos sobre determinantes sinérgicos da múltipla carga de má 
nutrição e ações para seu enfrentamento: 

Elaboração de dois (2) roteiros de vídeos sobre os determinantes sinérgicos da múltipla carga da 
má nutrição e recomendações de políticas e estratégias para gestores sobre o tema. Os roteiros de 
vídeos serão elaborados com o apoio direto e orientação da equipe do Centro de Excelência contra 
Fome do WFP. Esses vídeos terão por objetivo divulgar os principais achados da consultoria e será 
uma ferramenta para que os resultados encontrados possam alcançar os gestores públicos e 
profissionais envolvidos na elaboração e implementação das políticas de alimentação e nutrição 
dos países do projeto Nutrir o Futuro.  

 

8. Apoio na realização de evento sobre os determinantes sinérgicos da múltipla carga de má 
nutrição: 

Apoio na organização de evento técnico no segundo semestre de 2022  sobre o tema, incluindo 
alinhamento com palestrantes e convidados, elaboração de documentos e programação para o 
evento.  

 

9. Relatório de evento sobre os determinantes sinérgicos da múltipla carga de má nutrição: 

Relatório técnico sobre o evento realizado. Este relatório deverá ter sua versão final em português 
e espanhol. As datas dos eventos, agenda, objetivo e os detalhes da estrutura e formato do relatório 
será definido ao longo da consultoria junto com as áreas e parceiros envolvidos, sob a coordenação 
do ponto focal do projeto do Centro de Excelência contra a Fome. 

 

Detalhamento do contrato (a ser realizado por meio de contatos e reuniões periódicos) 

O consultor deverá trabalhar com os parceiros do projeto Nutrir o Futuro, sob a coordenação do 
Centro de Excelência contra a Fome e aprovação será nos tempos determinados pela coordenação 
do projeto e documentado no plano de trabalho.  

O pagamento dos produtos da consultoria serão feitos após a aprovação dos produtos 
apresentados. 

Os conhecimentos, resultados e produtos produzidos no contexto desta consultoria serão cedidos 
à CGAN/MS, ABC/MRE e CdE/WFP uma vez que o produto será elaborado no âmbito da parceria 
estabelecida no Projeto Nutrir o Futuro. Será dada a devida atribuição de créditos ao(à) consultor(a) 
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e demais colaboradores da CGAN/MS, ABC/MRE e CdE/PMA que contribuírem para a elaboração e 
revisão dos produtos.  
 

 

Prazo de entrega/pagamento do produto 

1) Plano de trabalho 

Valor: BRL 3.000,00 (4%) 

2) Organização para realização de evento sobre os determinantes sinérgicos da múltipla carga de 
má nutrição  

Valor: BRL 2.000,00 (3%) 

3) Relatório de evento sobre os determinantes sinérgicos da múltipla carga de má nutrição 

Valor: BRL 8.000,00 (9%) 

4) Versão preliminar de documento técnico (policy brief e recomendações para gestores) sobre os 
determinantes sinérgicos da múltipla carga de má nutrição 

Valor: BRL 10.000,00(11%) 

5) Versão final do documento técnico (policy brief e recomendações para gestores) sobre 
determinantes sinérgicos da múltipla carga de má nutrição 

Valor: BRL 42.000,00 (46%) 

6) Elaboração de ‘roteiro’ para módulo de curso sobre os determinantes sinérgicos da múltipla carga 
da má nutrição 

Valor: BRL 9.000,00 (10%) 

7) Elaboração de roteiros de vídeos sobre determinantes sinérgicos da múltipla carga de má 
nutrição e ações para seu enfrentamento 

Valor: BRL 2.500,00  – roteiro vídeo 1 

Valor: BRL 2.500,00 – roteiro vídeo 2 

Total: BRL 5.000,00 (5%) 

8) Organização para realização de evento sobre os determinantes sinérgicos da múltipla carga de 
má nutrição  

Valor: BRL 2.000,00 (3%) 

9) Relatório de evento sobre os determinantes sinérgicos da múltipla carga de má nutrição 

Valor: BRL 8.000,00 (9%) 

 

VALOR TOTAL: 89.000,00 (100%) 
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Forma de pagamento: Os pagamentos são realizados no penúltimo dia de cada mês, caso as versões 
finais sejam aprovadas até o dia 20. De outra forma o consultor receberá o pagamento somente 
após ter o produto aprovado. O não cumprimento dos prazos de entrega ou caso os produtos não 
estejam de acordo (qualidade) com o combinado e estabelecido neste Termo de Referência podem 
implicar na descontinuidade do contrato. 

Viagens esperadas: Não.  

 

Como aplicar? 

1 – Vá até o endereço: http://www1.wfp.org/careers/job-openings - Registre-se na plataforma e 
crie o seu currículo.  

2 – Clique em – Consultor para Enfrentamento da Múltipla Carga de Má Nutrição em Escolares 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 

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. 

 

http://www1.wfp.org/careers/job-openings
https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=162702&company=C0000168410P

