
PROCESSO SELETIVO
Consultoria para Insegurança

Alimentar
Nº 03/2023

1 DETALHES DO PROCESSO SELETIVO

● As inscrições estarão abertas no período de 27 de janeiro a 07 de fevereiro de 2023.

● As candidaturas devem ser encaminhadas integralmente ao

e-mail:quilombo.df22@gmail.com, com assunto "INSCRIÇÃO PARA VAGA

CONSULTORIA-INSEGURANÇA ALIMENTAR, contendo documentação e anexos em

PDF descritos no item 2 do presente edital e seus subitens.

● No ato de inscrição, deverão ser enviados, pelo(a) candidato(a), todos os documentos

listados, sendo esta condição obrigatória para a devida homologação da mesma, não lhe

cabendo posterior complementação de entrega ou mesmo troca de item qualquer da

documentação apresentada, restando, portanto, o indeferimento de inscrição com

documentação incompleta.

● Somente serão aceitas inscrições recebidas até às 23h59 do dia 07 de fevereiro de 2023, no

e-mail disponibilizado.

● Trabalho será na modalidade remota.

● Disponibilidade de vagas: 2 vagas de Consultores/ Consultoras para realizar o Diagnóstico de

insegurança alimentar nos territórios quilombolas do Brasil.

2 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO:

● Formulário de Inscrição devidamente preenchido (Anexo I)-, disponível no Link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVk2cxn_-cAZu0wwXRqteDvZCasYoORfHxq

mmeIwk7ObOZIA/viewform?usp=sf_link ;

● Currículo atualizado e digitalizado em formato PDF;

● Carta de Apresentação (No máximo 2 páginas), descrevendo a trajetória e experiência na

vaga pretendida.

3 ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

mailto:quilombo.df22@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVk2cxn_-cAZu0wwXRqteDvZCasYoORfHxqmmeIwk7ObOZIA/viewform?usp=sf_link
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● Análise Curricular

● Entrevista online com os gestores.

4 OBJETIVO

Contratação de 2 consultores (as), com experiência em elaboração de diagnóstico e

trabalhos com comunidades quilombolas

Realizar o levantamento e sistematização de informações (pré-existentes e novas

informações a serem coletadas) sobre a insegurança alimentar vivenciada nos territórios

quilombolas no brasil;

O estudo nos territórios será realizado considerando a visão das mulheres quilombolas

sobre a insegurança alimentar em seus territórios, principalmente durante a pandemia do

COVID-19.

5 PERFIL PROFISSIONAL

� Profissional Organizado(a), comprometido(a), responsável, proativo(a).

� É necessário que o/ a candidato (a) possua experiência no desenvolvimento de estudos,

projetos, pesquisas que envolvam comunidades quilombolas.




