Assistente Técnico de Projetos em Nutrição
Local: Brasília, Brazil
Tipo de contrato: Service Contract – SB-3/4
Duração do contrato: 12 meses (com possibilidade de extensão)
Data limite para aplicação: 16 de Agosto de 2022

Contexto:
O Centro de Excelência (CdE/WFP) do World Food Programe (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 e Triangular para promover a segurança
alimentar e nutricional. A assistência especializada fornecida pelo CdE/WFP é voltada para e
adaptada de acordo com a necessidade de cada país. 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.
Para conhecer mais, assista: https://www.youtube.com/watch?v=iYPsD3ef8xQ.
Para fornecer assistência técnica necessária, o CdE/WFP desenvolve projetos em Segurança
Alimentar e Nutricional (SAN) e conhecimentos especializados. A gestão de dados e da
informação são importantes ferramentas para atingir os objetivos dos projetos. Sendo assim,
o monitoramento e avaliação a partir dessa gestão favorece a implementação dos projetos,
corrigindo as rotas do planejamento e trazendo os resultados esperados com a qualidade
prevista.
O projeto de Cooperação Sul-Sul para enfrentar a múltipla carga de má nutrição, Nutrir o
Futuro, é um destes projetos e foi desenvolvido por meio da parceria entre o Ministério da
Saúde do Brasil, Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos e a
Agência Brasileira de Cooperação para a troca de experiências entre Brasil, Colômbia e Peru.
Entre os resultados esperados, estão a elaboração de evidências sobre a múltipla carga da má
nutrição e, especialmente, o sobrepeso e obesidade nos países envolvidos, além do
fortalecimento de redes de conhecimento e participação em diversos fóruns de discussão
sobre o tema.
Para tanto, estamos buscando um profissional para atuar no âmbito técnico nutricional do
projeto Nutrir o Futuro, por meio da gestão de dados e informação, do desenvolvimento de
documentos técnicos e de outras atividades estratégicas, na área de alimentação, nutrição e
SAN que através das atividades descritas abaixo colaborem com a consecução dos objetivos
do projeto. O/A assistente trabalhará sob supervisão geral da Coordenadora do Projeto.

Atribuições e Responsabilidades
Dentro das responsabilidades que lhe serão delegadas, o/a assistente deverá realizar as
seguintes atribuições:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apoiar ações e atividades realizados no âmbito dos Projetos, inclusive por meio de
visitas técnicas de acompanhamento aos países participantes dos projetos, quando
solicitado;
Desenvolver e implementar estratégias de monitoramento e avaliação, dentro da sua
área de atuação;
Monitorar, avaliar e propor revisão do andamento das metas e dos resultados
esperados no âmbito dos projetos;
Apoiar a elaboração de documentos na sua área de conhecimento a partir da gestão
de dados e das informações, que atendam aos objetivo dos projetos;
Propor e apoiar eventos realizados pelos projetos na temática de monitoramento e
avaliação de dados nutricionais e de SAN;
Mapear as experiências exitosas de políticas e programas de alimentação e nutrição
e SAN nos países envolvidos nos projetos, com base nos indicadores de resultados;
Apoiar a elaboração dos cursos e capacitações para compartilhamento das
experiências brasileiras no âmbito dos projetos na área de alimentação e nutrição e
SAN;
Fornecer elementos técnicos para elaboração de documentos de políticas,
recomendações, relatórios e estudos em alimentação e nutrição, cooperação sul-sul
e segurança alimentar e nutricional;
Oferecer suporte técnico pontual (revisões, comentários, sugestões, etc.) às demais
ações do projeto, bem como na elaboração de relatórios semestrais, anuais e finais;
Apoiar, especialmente, a coordenação da Unidade de Nutrição/Algodão, no que for
demandado, na sua área de conhecimento.

Qualificações::
●

Formação educacional: Graduação em nutrição. Pós-graduação na área de ciências da saúde,
será considerado um diferencial.

●

Experiência: Mínimo de 3 anos de experiência comprovada em atuação na área de
alimentação e nutrição e epidemiologia ou determinantes sociais da saúde no âmbito da
alimentação e nutrição e segurança alimentar e nutricional.

●

Língua: Fluência escrita e falada em Português e Inglês. Conhecimento de trabalho em francês
ou espanhol será um diferencial.

●

Competências: Disponibilidade, responsividade, capacidade analítica e prospectiva,
habilidade de intervir em cooperação, conhecimento teórico e instrumental dos temas
relacionados à alimentação e nutrição.
Disponibilidade para viagens: São esperadas viagens nacionais e/ou para os países assistidos
pelo projeto. No caso de viagens, todos os custos relacionados a transporte e diárias serão
cobertos pelo projeto Além do Algodão.

O/A candidato/a deve ter nacionalidade brasileira ou ser legalmente autorizado/a a
trabalhar no país.
Comportamentos esperados:
O marco de Liderança do WFP estabelece padrões comuns de comportamento que nos
orientam sobre a forma COMO trabalhamos juntos para cumprir a nossa missão. Incorpora os
valores do WFP e contribui para mudar e melhorar a nossa cultura. Tais comportamentos são
esperados por todos/as os/as seus/suas funcionários/as, independente do nível ou tipo de
contrato.

Como aplicar?
1 – Vá até o endereço: http://www1.wfp.org/careers/job-openings. Registre-se na
plataforma e crie o seu cadastro. Por favor anexe o seu currículo em Português.
2 – Clique em – Assistente Técnico Nutrição e depois em “apply” para submeter a sua
aplicação e o seu currículo.
IMPORTANTE: Você deve completar os passos 1 e 2 para que a sua aplicação seja
considerada.
O WFP se compromete a promover a diversidade, a paridade de gênero, raça e a igualdade
entre homens e mulheres. Deficientes físicos, afrodescendentes e pessoas do grupo
LGBTQI+ são fortemente incentivados a se candidatarem.
Nos esforçamos 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 WFP são tratados com respeito, independentemente de sexo, idade, etnia,
orientação sexual, crenças religiosas e políticas, etc.

